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Výpis usnesení přijatých na 117. jednání  rady města Řevnice ze dne 1.3.2017 

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

3) Pronájem Lesního divadla - Rockový Slunovrat - Rockovrat 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření nájemní smlouvy se spolkem Rockovrat z.s., IČ: 04741510, se sídlem Selecká 1013, 252 30 Řevnice, 

jejímž předmětem je pronájem Lesního divadla dne 3. 6. 2017 pro konání festivalu „Rockový Slunovrat“ za 

snížené nájemné ve výši 7.000,- Kč + 21% DPH z důvodů úklidu areálu před akcí na náklady nájemce.  

 

4) MŠ – schválení hospodářského výsledku za rok 2016 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 účetní závěrku Mateřské školy Řevnice sestavenou k 31.12.2016. 

 rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši + 219.721,37 Kč takto: 

- do rezervního fondu                           169 721,37 Kč 

- do fondu odměn                                    50 000,00 Kč. 

 převod částky 150.000,- Kč z rezervního fondu MŠ Řevnice do investičního fondu MŠ Řevnice za účelem 

plánované rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně a zabezpečení budovy mateřské školy. 

 

5) Schválení vnitřní směrnice č. 1/2017 – Organizační řád Městského úřadu Řevnice a stanovení počtu  
 

Usnesení: 

Rada města ruší: 

 K 1. březnu 2017 Organizační řád Městského úřadu Řevnice, který nabyl účinnosti dne 1.12.2010. 

Rada města schvaluje: 

 podle ust. § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

Organizační řád Městského úřadu Řevnice v předloženém znění s účinností od 1. března 2017. 

Rada města stanovuje:  

 podle ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, 

celkový  počet zaměstnanců města Řevnice zařazených do Městského úřadu Řevnice na  19. 

 

6) ZUŠ – schválení hospodářského výsledku za rok 2016  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 účetní závěrku Základní umělecké školy Řevnice sestavenou k 31.12.2016. 

 hospodářský výsledek ZUŠ Řevnice za rok 2016 ve výši + 71.768,87 Kč a jeho přesun v plné výši do rezervního 

fondu organizace.  

 

7) Cyklistické závody – Trans Brdy Maratón 2017 

Usnesení: 

Rada města schvaluje : 

 uspořádání cyklistických závodů Trans Brdy Maratón v roce 2017, které bude pořádat spolek Trans Brdy z.s., 

Na Návsi 15, 25229 Lety, IČ: 22673466, a to ve dnech 22.4. 2017 (seriál Kolo pro život ČS a.s., Trans Brdy 

Maratón) a 25.11.2017 (Winter Trans Brdy Maratón) za podmínky, že po akci bude proveden řádný úklid.  

 

8) Souhlas s pořádáním tréninku v orientačním běhu – Sportovní klub Praga 

Usnesení: 

Rada města schvaluje : 

 uspořádání tréninku v orientačním běhu, který bude pořádat Sportovní klub Praga, IČO: 67778631, 

Zakouřilova 785/156, 149 00 Praha 4 dne 22. března 2017 v době od 19 do 21 hodin. Podmínkou udělení souhlasu 

je dodržení všech povinností vyplývajících ze zákona o lesích. 

 

9) Nabídka na úpravu projektu sadových úprav k akci „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nabídku od firmy Living in green s.r.o.,  IČO: 24828301, Palackého 70, 252 29 Dobřichovice na úpravu projektu 

sadových úprav k akci „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice - II. etapa“ za částku 

5.000,-Kč bez DPH (tj. 6.050,- Kč vč. DPH). 
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Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru objednat úpravu projektu sadových úprav k akci „Projekt komplexní revitalizace sídelní 

zeleně ve městě Řevnice - II. etapa“ za částku 5.000,- Kč bez DPH (tj. 6050,- Kč vč. DPH) u firmy Living in green 

s.r.o. a zařadit ji do rozpočtového opatření č. 2/2017. 

 

10)  Nabídka na podání žádosti o dotaci k akci „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nabídku od firmy  Living in green s.r.o., IČO: 24828301, Palackého 70, 252 29 Dobřichovice na zpracování 

podání žádosti o dotaci na akci „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice - II. etapa“ za 

částku 30.000,-Kč bez DPH (tj. 36.300,- Kč vč. DPH). 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru objednat zpracování a podání žádosti o dotaci k akci „Projekt komplexní revitalizace 

sídelní zeleně ve městě Řevnice - II. etapa“za částku 30.000,- Kč bez DPH (tj. 36.300,- Kč vč. DPH) u firmy 

Living in green s.r.o. a zařadit ji do rozpočtového opatření č. 2/2017 

 

11) Výběrové řízení na zakázku: „Úprava nároží ZŠ Řevnice“ 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 podklady pro  výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zpracované zadávací dokumentace pro 

výběr dodavatele stavebních prací na akci: „Úprava nároží ZŠ Řevnice“.  

Rada města jmenuje: 

 komisi pro otevírání obálek a hodnocení zakázky ve složení: Bohdana Slámová, Ing. Jaroslav Kubát a MgA. M. 

Reslová, J.Kadlec (náhradník). Termín pro otevírání obálek byl stanoven na 3. dubna 2017 v 11.00 hodin. 

 

12)Výroční zpráva Základní školy Řevnice  

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 výroční zprávu ZŠ Řevnice za školní rok 2015/2016. 

 

13) EKOS Řevnice spol. s r.o. – souhlas s nákupem vozidla   

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje : 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, 

IČ: 47551828  nákup  ojetého vozidla Ford Transit Connect za kupní cenu cca 85.000,- Kč vč. DPH. 

 

14) Seznámení s projektem na stavbu MŠ Pikolín - informace  

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci o připravovaném projektu stavby nového objektu MŠ Pikolín a záměru podání žádosti o dotaci 

z programu ITI PMO – Předškolní vzdělávání, výzva č. 1, operační program SC_2.4_IROP. 

 

15) Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku – Myslivecký spolek Řevnice 

Usnesení: 

Rada města souhlasí : 

 s umístěním sídla Mysliveckého spolku Řevnice, IČO: 47004967, na adrese : nám.Krále Jiřího z Poděbrad 74, 

252 30 Řevnice – budova Městského úřadu , jejímž vlastníkem je Město Řevnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 1.3.2017 

Další jednání rady města se uskuteční dne:8.3.2017 
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……………………………….                                                 ……………………………… 

   Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová 


