
 

1 

 

Výpis usnesení přijatých na 115. jednání  rady města Řevnice ze dne 8.2.2017 

(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 

 

 
3) Žádost o zábor veřejného prostranství - cirkus Moravan 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 povolení záboru veřejného prostranství žadateli Adolfu Lánikovi – Cirkus Moravan, IČ: 62560948, 

Glücksmanova 752, 250 82 Úvaly za účelem umístění cirkusového stanu 20 x 20 m a provozování cirkusové 

produkce ve dnech 10. – 12.3.2017 na Malém náměstí v Řevnicích za celkovou částku 1000,- Kč. 

Rada města ukládá:  

 SO informovat písemně žadatele o nařízení Státní veterinární správy o vymezení  ochranného pásma z důvodu 

výskytu nebezpečné nákazy – aviární influenzy („ptačí chřipka“), ve kterém se nachází též město Řevnice. 
 

4) 2 Q spol. s r.o. – dodatek   ke smlouvě o převodu nemovitostí a dohoda o narovnání 

Usnesení: 

Rada města schvaluje :  

 přípravu dodatku  č. 2 k převodu nemovitostí mezi městem Řevnice a 2 Q spol s r.o. za níže uvedených 

podmínek, které spočívají  v nahrazení povinnosti 2 Q spol. s r.o. k úhradě smluvních pokut  (smluvních pokut 

nesporných  i sporných ke dni uzavření dodatku) novým závazkem ke zhotovení dešťové kanalizace (včetně 

projednání stavebního povolení a kolaudace) na náklad a nebezpečí  2 Q spol. s r.o. V souvislosti s tím budou 

upraveny další podmínky smlouvy o převodu nemovitostí. Těmito jsou zejména nový harmonogram provádění 

stavby (s tím, že se celkový termín dokončení nemění), úprava ustanovení ohledně smluvních pokut (z důvodů 

odstranění pochybností) a úprava sjednaných podmínek o  nakládání s nemovitostmi do dokončení stavby tak, 

aby  2 Q spol. s r.o. mohla převést  vlastnické právo k jednotkám vymezeným dle § 1158 a násl. občanského 

zákoníku v pozemcích, na kterých proběhla výstavba dle projektu, anebo tyto jednotky zatížit zajišťovacími 

právy bank financujících úhradu kupních cen  takových jednotek klienty 2 Q spol. s r.o. 

Rada  města ukládá: 

 starostovi předložit text dodatku k projednání zastupitelstvu města  po jeho  dopracování  JUDr. Konečným a po 

projednání s 2 Q spol. s r.o. 

 

5) Smlouva – Celoroční údržba vybraných částí zeleně města Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy na celoroční údržbu vybraných částí zeleně města Řevnice (Havlíčkovy sady a městský 

hřbitov) s uchazečem Vojtěchem Flasarem, Na Návsi 24, Lety, IČ: 87787393 za cenu 421.741,- Kč.  

 

6) Schválení nové vzorové smlouvy o poskytování pečovatelské služby 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 novou vzorovou smlouvu o poskytování pečovatelské služby v předloženém znění s účinností od 9.2.2017. 

Rada města ukládá:  

 radní Ivetě Kovářové informovat o změně smlouvy sociálně zdravotní komisi.  

 

7) Svěření pravomoci rozhodovat o uzavírání, změně a zániku smluv o poskytování pečovatelské služby 

na pečovatelskou službu 

Usnesení: 

Rada města svěřuje: 

 v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pravomoc rozhodovat o 

uzavření, změně a ukončení smluv o poskytování pečovatelské služby a dodatků k nim jménem města Řevnice 

organizační složce pečovatelská služba. 

Rada města pověřuje: 

 v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podepisováním smluv o 

poskytování pečovatelské služby a dodatků k nim pracovníka města Řevnice ve funkci vedoucí pečovatelské služby a 

to s účinností od 9.2.2017. 

Rada města ukládá:  

 radní Ivetě Kovářové informovat o svěřené pravomoci sociálně zdravotní komisi. 

 

8) Smlouva o dílo LK Advisory s.r.o. – dotační management „Odborné učebny v Základní škole 

Řevnice“ 
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Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo s firmou  LK Advisory, s.r.o., IČO: 24275093, Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10, na 

zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt „Odborné učebny v Základní škole Řevnice“ v následujícím 

finančním rozsahu: zpracování žádosti o dotaci za 30 000,- Kč a studie proveditelnosti za 220 000,- Kč, celkem za 

250 000,- Kč bez DPH (302.500,- Kč vč. DPH). Náklady na zpracování Studie proveditelnosti jsou z 90% 

způsobilými výdaji v rámci dotace a budou uhrazeny zhotoviteli  pouze v případě kladného posouzení dotace.  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 302.500,- Kč do rozpočtového opatření č. 2/2017 (do §3113, pol. 5169).  

 starostovi zajistit úpravu rozpočtového výhledu na rok 2017. 

 

9) Odborné učebny v Základní škole Řevnice - zpracování projektové dokumentace ASLB spol. s r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo s firmou ASLB spol. s r.o., Dětská 178, Praha, IČO: 24122025 na zpracování projektové 

dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby na realizaci odborných učeben v budově II. stupně 

základní školy ve Školní ulici za částku 388 900,- Kč bez DPH, tj. 470 569,- Kč vč. DPH. Náklady na zpracování 

projektové dokumentace jsou z 90% způsobilými výdaji v rámci dotace. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 470 569,- Kč do rozpočtového opatření č. 2/2017 (do §3113, pol. 5169). 

 starostovi zajistit úpravu rozpočtového výhledu na rok 2017. 

 

10) Žádost o dotaci – akce „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu“ 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města Řevnice schválení podání žádosti o dotaci „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu“ 

z programu 013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR. 

      Celkové náklady akce činí 320 000,- Kč vč. DPH se spolufinancováním ve výši minimálně 25% z celkových 

uznatelných nákladů. Finanční spoluúčast města činí cca 69.565,- Kč vč. DPH a je rozpočtově kryta (§ 4351 

položka 6123).  

 

 

11) Rozpočtové opatření č.1/2017 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2017, které upravuje schválený rozpočet na rok 2017 

tak, že se na straně příjmů i výdajů upravuje o částku 75.500,- Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet 

města na rok 2017 na straně příjmů 55 669 tisíc Kč a na straně výdajů 60 841 tisíc Kč. Schodek je kryt 

přebytkem z minulých let. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru předložit rozpočtové opatření k projednání finančnímu výboru. 

 

12) Služba datového úložiště - spisová služba - od 1.3.2017 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s převodem licenční smlouvy k programu Elektronická spisová služba MUNIS z majetku města Černošice do 

majetku města Řevnice s účinností od 1.3.2017. 

 se zálohováním dat ze spisové služby v rámci lokálního zdroje města Řevnice (městský server). 

Rada města ukládá: 

 kanceláři starosty zajistit bezúplatný převod licence programu Elektronická spisová služba MUNIS z majetku 

města Černošice do majetku města Řevnice s účinností od 1.3.2017. 

 

 

13) Žádost o přerušení provozu Mateřské školy Řevnice dne 16.2.2017 

Usnesení: 

Rada města souhlasí:  

 s přerušením provozu mateřské školy Řevnice dne 16.2.2017 z důvodu plánované odstávky elektrické energie. 
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14) Změna člena Komise pro obnovu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 změnu zástupce delegovaného za Městský úřad Řevnice do Komise pro obnovu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

pana Pavla Plichtu nahradí  paní Bohdana Slámová. 

Rada města ukládá: 

 tajemnici vystavení jmenovacího dekretu pro paní Bohdanu Slámovou. 

 

15) Opatření podle nařízení Státní veterinární správy v souvislosti s  vyhlášením ochranného pásma 

v místě výskytu aviární influenzy 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 prvotní opatření provedená podle nařízení Státní veterinární správy v souvislosti s  vyhlášením ochranného 

pásma v místě výskytu aviární influenzy  
 

 


