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Výpis usnesení přijatých na 128. jednání  rady města Řevnice ze dne 24.5.2017 

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

 

1) Žádost o prodloužení nájmu budovy č.p. 3 - Náruč, z.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr prodloužit nájem pozemku parc.č. 217, budovy č.p. 3, která je součástí pozemku parc.č. 217a dále části 

pozemku parc.č. 114/1 o výměře 54 m
2
, vše v obci a k.ú. Řevnice zapsanému spolku Náruč, IČO: 70106339, se sídlem 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice a to do 31.12.2030, s možností prodloužení doby nájmu do roku 

2035. 

 

2) Plán odpadového hospodářství – Region Dolní Berounka  

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí  : 

 informaci starosty o tom, že Region Dolní Berounka  zadal  zpracování Plánu odpadového hospodářství  Regionu 

Dolní Berounka  a dne 18.5.2017 na svém jednání schválil Plán odpadového hospodářství  Regionu Dolní Berounka 

na období 2017 - 2021. Tímto byla současně splněna povinnost města Řevnice vydat plán odpadového hospodářství 

na období 2017 -2021.   

 

3) Výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice za rok 2016 a výroční zpráva 
 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. účetní závěrku za rok 2016 společnosti 

EKOS Řevnice, spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, ověřenou nezávislým 

auditorem a doporučuje ji k projednání zastupitelstvu města.  

       při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. způsob vypořádání hospodářského 

výsledku za rok 2016 a jiného výsledku hospodaření minulých let. Ztráty budou uhrazeny ze zisku z minulých let. 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. výroční zprávu společnosti EKOS 

Řevnice, spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice za rok 2016. 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., na základě smlouvy ze dne 18.4.2014 

 variabilní částku odměny jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 

252 30 Řevnice, Ing. Davida Kodyma. 

 

 

4) Informace o konání 2. ročníku Pivního festivalu Řevnice 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 informace o konání 2. ročníku Pivního festivalu Řevnice, který se uskuteční dne 27.5.2017 v prostorách dvora u č.p. 

44 a v přilehlém okolí (část komunikace mezi ulicí Pražská a Opletalova). Pořadatelem akce je Malá Morava s.r.o., 

IČO:02299801, Drašarova 1549, 266 01 Beroun.  

 

5) Smlouva o dílo – oprava komunikací  

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o dílo na opravu komunikací s firmou STREET s.r.o., Srbova 360/1, Praha, IČO: 24663310 na 

částku 855 898,- Kč bez DPH tj. 1 035 636,58 Kč vč. DPH. Termín dokončení do 30.6.2017. 

 

6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb - Accon 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené s firmou ACCON managers & partners, s.r.o., 

Praha - Bubeneč, Šmeralova 170/31, 170 00, IČO: 26724791 na zpracování žádosti o dotaci projektu „Výstavba a 

modernizace terminálu – přestupního uzlu – město Řevnice“ .Celková cena za zpracování Studie proveditelnosti tak 

bude činit 155 000,- Kč bez DPH, tj. 187 550,- Kč vč. DPH. 

 

7) Obnovení nájemních smluv – byty v domě č.p. 27 
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Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem těchto 4 bytů v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu určitou od 1.8.2017 do 

31.7.2018 za nájemné ve výši 93,- Kč/m
2
/měsíc zaměstnancům Základní školy Řevnice a to : 

- bytu č. 1 Mgr. M. M.,  

- bytu č. 4 Mgr. A.R.,  

- bytu č. 3 Mgr. Z. M.,  

- bytu č. 6 Ing. M. Š.,  

 

8)  Oznámení o svodu zvířat v rámci akce Královský průvod 2017 

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí:  

 se svodem zvířat v rámci akce Královský průvod 2017 dne 4. 6. 2017, dle žádosti města Dobřichovice, Vítova 61, 252 

29 Dobřichovice, IČO: 00241181, za podmínek stanovených rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní 

veterinární správy pro Středočeský kraj a rozhodnutí Městské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy.  

 

11) Poptávkové řízení na realizaci projektu „Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo“ 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 provedení poptávkového řízení na realizaci stavby podle projektu „Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo“ 

Rada města jmenuje:   

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

Lojda. Náhradník Bohdana Slámová, MgA. Marie Reslová.  Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 12.6.2017 

v 10,15 hodin.   

 

12) Poptávkové řízení na nákup vozidla  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nákup vozu Dacia Dokker od společnosti Renault Retail Group CZ s.r.o., Helsinská 166/2, 155 00 Praha 5, IČO: 

27182975,  za nabídkovou cenu  234 690,- Kč včetně DPH. Rozpočtově kryto § 3639, položka 6123. 
  

13) Žádost o souhlas s navýšením kapacity ZŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města  schvaluje: 

 navýšení kapacity Základní školy Řevnice, příspěvkové organizace, IČ: 47005254, se sídlem Školní 600, 252 30 

Řevnice na 600 žáků a podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu 

Středočeského kraje.    

 

14) Žádost ZŠ Řevnice o souhlas se zřízením přípravné třídy 

 

Usnesení: 

Rada města  schvaluje: 

 pro školní rok 2017/2018 zřízení přípravné třídy při Základní škole Řevnice, IČ: 47005254 zřizované dle § 47 odst. 1 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

v platném znění. 


