
 

1 

 

Výpis usnesení přijatých na 126. jednání  rady města Řevnice ze dne 10.5.2017 

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

3) Pronájem Lesního divadla Simoně Votyové  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 pronájem areálu Lesního divadla paní Simoně Votyové, IČ: 71131361, se sídlem Komenského 329, 250 75 Káraný 

dne 27. 8. 2017 za nájemné ve výši 10.000,- Kč/den + 21% DPH za účelem pořádání soutěží a dílen pro děti a 

vystoupení skupiny Čiperkové. 

 

4) Žádost o finanční příspěvek –Linka bezpečí z.s. 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje: 

 poskytnutí finančního příspěvku Lince bezpečí z.s., IČO: 61383198,DIČ: CZ61383198, Ústavní 95, 181 02  Praha 8 

z důvodu přednostní podpory činnosti spolků působících v katastru města Řevnice. 

 

5) Oznámení o konání veřejného shromáždění – Férová snídaně Na zemi – M. Kopecká  

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci o konání veřejného shromáždění dne 13.5.2017 v době od 10 do 12 hodin v prostoru louky u Zámečku, 

Mníšecká 29, 252 30  Řevnice, které se uskuteční v rámci akce Férová snídaně Na zemi pořádanou u příležitosti 

Světového dne pro fair trade. 
 

6) Rozpočtové opatření č.2/2017 - návrh 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2017, které upravuje schválený rozpočet na rok 2017 tak, 

že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 1.692.540,79,- Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města 

na rok 2017 na straně příjmů 57.361.240,79 Kč a na straně výdajů 64.635.362,30 Kč bez financování třídy 8. 

S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí 

příjmy 68.169.892,30 Kč (68.170 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky 

dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 68.169.892,30 Kč (68.170 tisíc Kč).  Schodek je kryt 

přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech.“ 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru předložit rozpočtové opatření k projednání finančnímu výboru. 

 

7) Usnesení Policie ČR – odcizení sazenic smrkových stromků 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 usnesení Policie ČR o odcizení 5.768 kusů sazenic smrkových stromků určených k vysazování, čímž byla městu 

způsobena škoda ve výši 43.260,- Kč. 

 

8) Pověření zaměstnanců městského úřadu k provedení veřejnoprávních  kontrol příspěvkových 

organizací města Řevnice 

Usnesení: 

Rada města pověřuje:  

 ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě s odkazem na ustanovení § 4 

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, Věru Jaskevičovou, vedoucí ekonomického odboru (vedoucí kontrolní skupiny) a 

Petru Karešovou, referentku kanceláře starosty (člen kontrolní skupiny) k provedení veřejnosprávních kontrol 

příspěvkových organizací zřízených městem Řevnice za období prosinec 2016 – březen 2017. 

 

                    9)  Revokace usnesení – RO 7/2016 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 revokaci usnesení Rady města č. 111 bod č. 2) ze dne 30. prosince 2016, Rozpočtové opatření č. 7/2016 z důvodu 

doplnění financování třídy 8. a nahrazuje ho tímto textem: 

     „Rada města bere na vědomí informaci o tom, že rada města schválila dne 30.12.2016 rozpočtové opatření č. 7/2016, 

kterým byl upraven schválený rozpočet za rok 2016 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvýšil o částku 5.719.869,07 

Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města za rok 2016 na straně příjmů 69.990.425,92 Kč a na straně 
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výdajů 66.055.297,92 bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu 

krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 75.989.821,92 Kč (75.990 tisíc Kč) a s financováním 

třídy 8. položky 8114 (8114 – uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků) a položky 8124 (8124 

- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 75.989.821,92 Kč (75.990 tisíc Kč). 

Rozpočet byl přebytkový.“ 

 

                  10)   Revokace usnesení – RO 1/2017 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 revokaci usnesení Rady města č. 115 bod č. 20) ze dne 8. února 2017, Rozpočtové opatření č. 1/2017 z důvodu 

chybného navýšení na straně výdajů a nahrazuje ho tímto textem: 

    „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 zvyšuje o částku 75.500,- Kč a na straně výdajů se zvyšuje o částku 

2.177.347,71 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2017 na straně příjmů 55.668.700,- Kč a na 

straně výdajů 62.942.821,51 Kč bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu 

krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 66.477.351,51 Kč (66.477 tisíc Kč) a s financováním 

třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 

66.477.351,51 Kč (66.477 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých 

(předchozích) letech.“ 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 10.5.2017 

Další jednání rady města se uskuteční dne: 17.5.2017 

 

 

 


