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Výpis usnesení přijatých na 116. jednání  rady města Řevnice ze dne 15.2.2017 

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

2) Zrušení funkce tajemníka  

Rada města schvaluje: 

 na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obcích“), a v souladu s ustanovením § 110 odst. 1 Zákona o obcích, 

zrušení funkce tajemníka městského úřadu s účinností ke dni 28.2.2017 

Rada města ukládá:  

 správnímu odboru připravit na jednání rady města č. 118 návrh nového organizačního řádu Městského úřadu  

Řevnice 

 

3) Koupě rodinného domu č.p. 801 a budovy bez č.p./č.e. od státního podniku Lesy ČR  

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města souhlasit s využitím zákonného předkupního práva a schválit koupi rodinného domu č.p. 

801 postaveného na pozemku parc.č. 1127 a budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc.č. 1128, vše v k.ú. 

Řevnice od státního podniku Lesy České republiky za celkovou kupní cenu 1.000.000,- Kč a za stejných 

podmínek, jaké si státní podnik Lesy ČR dohodl v kupní smlouvě s vítězným zájemcem.  

Rada města ukládá: 

 starostovi navrhnout dodatečné zařazení schválení koupě rodinného domu č.p. 801 na program zasedání 

Zastupitelstva města Řevnice dne 20.2.2017. 

 ekonomickému odboru připravit zapracování částky 1.000.000,- Kč do rozpočtového opatření č. 1/2017 

 

4) SOVB-GasNet-8800079997_2/VB/P-ul. Komenského 

Rada města schvaluje: 

 zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení 

včetně jeho příslušenství (STL plynovodní přípojky) a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to k pozemku parc.č. 

1346 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Komenského) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného GasNet, s.r.o., IČ: 

27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč (bez DPH) na dobu 

neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800079997_2/VB/P .  

 

5) Dotace na rok 2017 v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a 

mládeží“ 

Rada města schvaluje: 

 přidělení dotací na činnost na rok 2017 subjektům ve výši dle přiložené tabulky (dle návrhu grantové komise).  

 uzavření veřejnoprávních smluv o dotaci na činnost s příjemci dotací dle vzorové smlouvy schválené Radou 

města Řevnice dne 19.2.2016.  

Rada města bere na vědomí: 

 doporučení grantové komise o vhodnosti navýšení celkové částky určené na granty podporující celoroční činnost 

organizací pracujících s dětmi a mládeží, z důvodu zvýšení počtu členů a s tím souvisejícím snižováním výsledné 

částky na jednotlivce. 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města schválit přidělení dotace na činnost ve výši 82.247,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Řevnice, 

IČ: 16949137, se sídlem Opletalova 89, 252 30 Řevnice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci. 

Rada města ukládá:  

 starostovi zařadit schválení přidělení dotace TJ Sokol Řevnice na 19. zasedání Zastupitelstva města Řevnice. 

 

6) Dotace na rok 2017 v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech 

kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ 

Rada města schvaluje: 

 přidělení dotací na podporu konkrétního projektu nebo akce na rok 2017 subjektům ve výši dle přiložené 

tabulky (dle návrhu grantové komise). 

 uzavření veřejnoprávních smluv o dotaci na podporu konkrétního projektu nebo akce s příjemci dotací dle 

vzorové smlouvy schválené Radou města Řevnice dne 19.2.2016.  

 

7) Společné provozování vodovodů a kanalizací v jedné tarifní oblasti pro obce Řevnice a Zadní 

Třebaň 

Rada města schvaluje: 
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 předloženou analýzu vlivu sloučení vodovodů a kanalizací obce Řevnice a Zadní Třebaň do jedné tarifní oblasti a 

dále zahájení jednání s obcí Zadní Třebaň o společném provozování vodovodů a kanalizací v jedné tarifní oblasti 

pro obce Řevnice a Zadní Třebaň. 

Rada města zplnomocňuje:  

 jednatele společnosti EKOS spol. s r.o. jednáním se SFŽP ve věci společného provozování vodovodů a kanalizací 

obcí Řevnice a Zadní Třebaň. 

 

8) Dodatek č. 2 ke smlouvě o převodu nemovitostí mezi městem Řevnice a 2 Q spol. s r.o. včetně 

dohody o narovnání  

Rada města: 

 souhlasí s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o převodu nemovitostí uzavřené mezi městem Řevnice a 2 Q spol. s r.o. 

včetně dohody o narovnání a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení. 

 

 

9) Revokace usnesení Rady města č. 115 bod č. 10) ze dne 8.2.2017- Žádost o dotaci – akce „Pořízení 

Rada města revokuje: 

 usnesení Rady města č. 115 bod č. 10) ze dne 8.2.2017, Žádost o dotaci – akce „Pořízení automobilu pro 

pečovatelskou službu“ a nahrazuje ho tímto textem:  

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  80.000,- Kč vč. DPH a 

je rozpočtově kryta (§ 4351 položka 6123).  

 

10) Dotace MZe – Relaxační louka „Za vodou“ – místo pasivního odpočinku  

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města Řevnice schválení záměru podání žádosti o dotaci Relaxační louka „Za vodou“ – místo 

pasivního odpočinku z programu č. 129 665 Ministerstva zemědělství Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa 

pasivního odpočinku. 

      Celkové náklady činí 260.840,- Kč vč. DPH se spolufinancováním ve výši minimálně 30% z celkových 

uznatelných nákladů. Finanční spoluúčast města ve výši 78.252,- Kč vč. DPH.  

 

11) Dotace OPŽP – Revitalizace zeleně II. etapa (lokalita parčík pod dětským hřištěm, břeh Berounky 

„Za vodou“) 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města Řevnice schválení záměru podání žádosti o dotaci Operačního programu životního 

prostředí, Výzva 56. Revitalizace zeleně II. etapa (lokalita parčík pod hřištěm, břeh Berounky- „Za vodou“). 

Celkové náklady projektu činí 1.306.800,-Kč vč. DPH se spolufinancováním ve výši minimálně 40% z celkových 

uznatelných nákladů. Finanční spoluúčast města ve výši 715.110,- Kč vč. DPH (spoluúčast zahrnuje i nezpůsobilé 

výdaje). 

 

 


