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Výpis usnesení přijatých na 168. jednání  rady města Řevnice ze dne 14.3.2018 

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

 

 

 

3) Smlouva o provedení uměleckého výkonu - Komorní filharmonie Pardubice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu s Komorní filharmonií Pardubice, IČ: 00088447, jejímž 

předmětem je vystoupení Komorní filharmonie Pardubice v Lesním divadle Řevnicích dne 26. května 2018 v 19:00 

hod. za celkovou odměnu ve výši 116.000,- Kč. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 36.000,- Kč do rozpočtového opatření č.3/2018 

 

4) Dotace na rok 2018 v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a 

mládeží“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 přidělení dotací na činnost na rok 2018 subjektům ve výši dle přiložené tabulky (dotace nižší než 50 tisíc Kč) a 

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 70.628,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Řevnice, IČ: 

16949137, se sídlem Opletalova 89, 252 30 Řevnice a přidělení dotace na činnost ve výši 50.448,- Kč zapsanému 

spolku Sportclub Řevnice, IČ: 26562928,  se sídlem Mníšecká 500, 252 30 Řevnice a uzavření veřejnoprávních smluv 

o dotaci s těmito subjekty. 

 

5) Dotace na rok 2018 v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, 

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

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 přidělení dotací na podporu konkrétního projektu nebo akce na rok 2018 subjektům dle tabulky, která je přílohou 

usnesení a 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.  

 

6) Smlouva o pronájmu pozemku – ČESKÁ TELEVIZE 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o pronájmu pozemku s ČESKOU TELEVIZÍ, IČ: 00027383, se sídlem: Kavčí hory, Na Hřebenech 

II 1132/4, 147 00 Praha 4, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků parc.č. 770, parc.č. 1052/6, parc.č. 802, 

parc.č. 830, parc.č. 711, parc.č. 1215, parc.č. 1249, parc.č. 1319 a parc.č. 1240 v k.ú. Řevnice (ul. Sochorova, 

Mařákova, K. Mündla, Masarykova, Nezabudická a Lesní) za účelem parkování techniky, užívání jako zázemí a 

natáčení záběrů do audiovizuálního díla v termínu 20. - 29.3.2017 a 4. - 9.4.2018 za nájemné 95.540,- Kč + DPH. 

 

7) Rozpočtové opatření č. 2/2018 - návrh 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2018, které upravuje schválený rozpočet na rok 2018 tak, 

že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 80.000,- Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 

2018 na straně příjmů 81.916.372,- Kč (81.916 tisíc Kč) a na straně výdajů 96.749.896,53 Kč (96.750 tisíc Kč) bez 

financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 

bankovních účtech) činí příjmy 100.284.426,53 Kč (100.284 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 
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uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 100.284.426,53 Kč (100.284 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. 

 

 

 

 

8) Nabídka úprav dokumentace Propojení ulice Pod Selcem 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s nabídkou firmy S-Projekt Praha s.r.o. na úpravu projektu Propojení ulice Pod Selcem s ulicí Seleckou a provedení 

inženýrské činnosti v pevné ceně 64 000,- Kč bez DPH (tj. 77 440,- Kč vč. DPH). 

 ukládá ekonomickému odboru vyhotovit na výše uvedené práce objednávku a zařadit částku 77 440,-Kč do 

rozpočtového opatření č. 3/2018 

 

9) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08016881 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 08016881 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

z 11.3.2011, jehož předmětem je změna čísla účtu SFŽP určeného pro splácení půjčky a dále změna specifických 

symbolů. 

 

10) Žádost o podporu projektu ZUŠ Open  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 poskytnutí podpory projektu ZUŠ Open formou úhrady nákladů na zvuk, světla a výpomoc s technikou, z rozpočtu 

města, v celkové výši 10 000,- Kč.  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 10.000,- Kč do rozpočtového opatření č. 3/2018 

 

 

11) Výběrové řízení – referent ekonomického odboru a návrh složení komise pro otevírání obálek 

Usnesení  

Rada města rozhodla: 

 o zvýšení počtu zaměstnanců Městského úřadu Řevnice na celkový počet 20 osob. 

 o přijetí nového zaměstnance na pracovní pozici referent ekonomického odboru. 

Rada města ukládá: 

 starostovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent ekonomického odboru. 

Rada města schvaluje:  

 komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, MgA. Marie Reslová, Věra Jaskevičová, náhradník: 

Ing. Alice Bečková 

 

 

12) Dodatek č.2 ke Smlouvě o výkonu správy lesa 

Usnesení  

Rada města schvaluje:  

 uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o výkonu správy lesa se společností Honzovy lesy, s.r.o., IČ:04577833, DIČ: 

CZ04577833, Čs. Armády 373, 252 30 Řevnice. Důvodem uzavření dodatku č.2 je skutečnost,že Finanční úřad pro 

Stč. kraj zaregistroval společnost Honzovy lesy s.r.o. zpětně od 1.12.2017 jako plátce DPH.  

 

 

 

 

 


