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Výpis usnesení přijatých na 125. jednání  rady města Řevnice ze dne 3.5.2017 

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

3) Účetní závěrka za rok 2016 
 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 účetní závěrku za rok 2016 sestavenou ke dni 31.12.2016 a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení. 

 

4) Závěrečný účet města za rok 2016 - návrh 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 Závěrečný účet města Řevnice za rok 2016 - návrh společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města 

Řevnice za rok 2016 ze dne 10. 3. 2017 vypracovanou Odborem kontroly Středočeského kraje a doporučuje ho 

zastupitelstvu města ke schválení. Závěrečný účet je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

5) Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 dohodu o ukončení smlouvy - Smlouva o provedení úpravy pěší stezky „Burešovky“  uzavřené ze dne 22.12.2016 

s panem Milanem Zámostným, IČO: 64526305, Sumrakov 67,378 53 Strmilov z důvodu neúspěšné žádosti  o dotaci 

podané v roce 2016 na akci úprava pěší stezky „Burešovka“ z dotačního titulu MZe.  

 

6) Poptávkové řízení na realizace projektu Pěší stezka „Burešovka“- I. etapa 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 provedení poptávkového řízení na realizaci projektu Pěší stezka „Burešovka“- I. etapa. 

Rada města jmenuje: 

  výběrovou komisi pro otevírání obálek a hodnocení zakázky ve složení: Jan Kadlec, Ing. Tomáš Smrčka, Bohdana 

Slámová.  

 

7) Žádost o spolupráci a finanční podporu projektu „SOS 2017 EXTREME“ – ADZČR 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 žádost o zapůjčení přístřešku na dvoře za budovou č.p. 74 dne 13.5.2017 v době od 11.00 do 23.00 hodin, pro účely 

cvičení v rámci projektu „SOS 2017 EXTREME“ spolku ADZČR z.s., Třebízského 267, 252 63 Roztoky 

IČO: 22735569,DIČ: 22735569 

Rada města souhlasí:  

 se záštitou města Řevnice nad projektem „SOS 2017 EXTREME“; 

s poskytnutím finanční podpory projektu „SOS 2017 EXTREME“ ve výši 10 000,- Kč (čerpání z  rozpočtu § 3429 pol. 

5192).  

 

8) EKOS Řevnice, spol. s r.o. – výsledky hospodaření 3/2017 

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí : 

 informaci Ing. Davida Kodyma, jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 

Řevnice, IČ: 47551828, DIČ: CZ47551828 o výsledcích hospodaření společnosti za období 3/2017. 
 

7) Záměr realizace první etapy cyklistických tras v Řevnicích Záměr realizace první etapy cyklistických 

tras v Řevnicích  

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr realizace základní cyklotrasy (trase B dle Vyhledávací studie vedení cyklistických tras: ulice Karolíny Světlé, 

Švabinského, mostek přes Havlíčkovy sady, ulice Masarykova, Bárova, Školní, Mírová, Pod Strání, V Luhu), 

s ohledem na bodová kritéria dotace pak trasy D5 (ulice V Luhu), D6 (ulice v Souhradí), H1 (Opletalova ulice), H3 a 

H4 (ulice Legií) .  
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Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru připravit poptávku na administrátora žádosti o dotaci podle schváleného záměru.   

 správnímu odboru předjednat podmínky realizace s vlastníky dotčených pozemků  

 
8) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 20 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 15.5.2017 v budově Zámečku, 

Mníšecká 29  od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

2) Schválení programu 

3) Zpráva o činnosti rady města 

4) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

5) Zpráva o činnosti finančního výboru 

6) Revokace usnesení – RO 7/2016 

7) Účetní závěrka za rok 2016 

8) Závěrečný účet města za rok 2016 – návrh 

9) Revokace usnesení – RO 1/2017 

10) Rozpočtové opatření č. 2/2017 – návrh 

11) Diskuse 

12) Žádost občanů o řešení zhoršené dostupnosti praktické lékařky a pobočky České spořitelny 

13) Finanční zápůjčka MAS Karlštejnsko z.ú. 

14) Záměr darování pozemku společnosti 2 Q spol. s r. o – cesta 

15) Žádost společnosti 2Q o odkup předzahrádky před č.p. 2 

16) Odkup pozemků - komunikace - ul. Mořinská, Ke Mlýnu, Čajkovského 

17) Prodej pozemku parc.č. 3521/4 pod trafostanicí  

18) Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav č.p. 928 

19) Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav č.p. 27 

20) Různé 

21) Závěr 

  

Rada města ukládá: 

 starostovi uveřejnit návrh programu zasedání zastupitelstva města dne 15.5.2017 v souladu s jednacím řádem 

zastupitelstva města a zákonem o obcích. 

 

9) Záměr nákupu elektrické nákladní tříkolky pro technické služby 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr nákupu elektrické nákladní tříkolky Benycargo, model 11S za cenu 49.490,- Kč bez DPH, tj. 59 882,90 Kč vč. 

DPH. 

Rada města ukládá: 

 vedoucímu technických služeb města realizovat nákup této elektrické nákladní tříkolky. 

 

10) Záměr nákupu pick up vozidla pro technické služby  

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr nákupu vozidla typu pick-up Dacia Dokker v základní verzi, s benzínovým motorem,  orientační cena 

237 900,- Kč vč. DPH  

Rada města ukládá: 

 vedoucímu technických služeb města oslovit nejméně tři prodejce značky s poptávkou modelu. 

 

11) Poptávka – Úprava nároží ZŠ Řevnice 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 vítěze poptávkového řízení a uzavření smlouvy o dílo na realizaci úprav nároží ZŠ Řevnice, firmu: Grafiet spol. 

s r.o., Nezabudická 822, Řevnice, IČ: 25125141 za nabídkovou cenu ve výši 593 648,- Kč vč. DPH. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 593 648,- Kč do RO č.2/2017, § 3113 pol. 5171. 
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12) Žádost o bezplatnou výpůjčku části pozemku parc.č. 111 o velikosti 8m
2
 – NAVE s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr bezplatné výpůjčky části pozemku parc. č. 111 v obci a k.ú. Řevnice – 8 m
2
 před vinotékou v domě č.p. 25 - 

společnosti  NAVE s.r.o., se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 25, 25230 Řevnice, IČ: 27143155 za účelem 

umístění předzahrádky (2 stolky a 4 židle) a to 26do 31.12.2018. 

 

13) Žádost o bezplatnou výpůjčku části pozemku parc.č. 111 o velikosti 8m
2
 – J. Holý 

Usnesení: 

Rada města schvaluje  

 záměr bezplatné výpůjčky části pozemku parc. č. 111 v obci a k.ú. Řevnice – 8 m
2
 před prodejnou v domě č.p. 26 - 

panu Jakubovi Holému, IČ: 62463284, se sídlem V Souhradí 377, 2530 Řevnice za účelem vystavení zboží a to do 

31.12.2018. 

 

14) Cenová nabídka molo u Berounky – River Marina s.r.o. 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nabídku společnosti River Marina s.r.o., Kaznějovská 55, 190 00 Praha 10,  IČ: 24170101, DIČ: CZ24170101 na 

výrobu, dopravu a instalaci říčního mola za  cenu 187 480,- Kč bez DPH, 226 851 Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 226 851,- Kč do RO č. 2, § 3745, položka 6129. 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 3.5.2017 

Další jednání rady města se uskuteční dne: 10.5.2017 

 


