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Výpis usnesení přijatých na 169. jednání  rady města Řevnice ze dne 21.3.2018 

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

 

3) Poskytnutí dotace městu Dobřichovice na akci Královský průvod 2018 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 poskytnutí dotace 15.000,- Kč městu Dobřichovice na akci „Královský průvod 2018“ konanou ve dnech 2. a 3. 

června 2018 a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Rozpočtově kryto z §3399,pol. 5321. 

 

4) MŠ – schválení hospodářského výsledku za rok 2017 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 účetní závěrku Mateřské školy Řevnice sestavenou k 31.12.2017. 

 rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši + 142.601,32 Kč takto: 

 do rezervního fondu                                122 601,32 Kč 

-  z rezervního do investičního fondu              0,00 Kč 

 do fondu odměn                                         20 000,00 Kč. 

 

5) ZUŠ – schválení hospodářského výsledku za rok 2017 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 účetní závěrku Základní umělecké školy Řevnice sestavenou k 31.12.2017. 

 rozdělení dosaženého hospodářského výsledku ZUŠ Řevnice za rok 2017 ve výši + 221.918,35 Kč takto:  

 do rezervního fondu                           191 918,35 Kč 

 do fondu odměn                                   30 000,00 Kč. 

 

6) Nabídka administrace dotace – Burešovka II. etapa  

Usnesení: 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 43.560,- Kč do rozpočtového opatření č. 3/2018 

 objednat činnosti spojené dotací „Úprava pěší stezky Burešovky II. etapa“ u pana Karla Nováka IČ: 18975861., 

Sudkov 267, 788 21 Sudkov. 

 

7) Nabídka administrace dotace – Lesní cesta Strážný vrch 

Usnesení: 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 43.560,- Kč do rozpočtového opatření č. 3/2018 

 objednat činnosti spojené dotací „Lesní cesta Strážný vrch“ u pana Karla Nováka IČ: 18975861., Sudkov 267, 788 

21 Sudkov. 

 

8) Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1271/1 pro umístění stánku pro prodej květin 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1271/1 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 13 m
2
 (2,5 x 5,2 m) za účelem 

umístění stánku pro prodej květin (vpravo vedle předsunutého zádveří prodejny COOP). 

 

9) Dotace spolku Obec Baráčníků Řevnice na opravy, doplnění a údržbu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 přidělení individuální dotace 3.000,- Kč pobočnému spolku Obec Baráčníku Řevnice na úhradu nákladů na opravy, 

doplnění a údržba krojů a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci v přiloženém znění.  

 

10) Nabídka zpracování studie revitalizace okolí a úprava pietního místa na řevnickém hřbitově 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 nabídku na zpracování studie revitalizace okolí a úpravu pietního místa na řevnickém hřbitově od Ing. arch. Darii 

Balejové, Hlásná Třebaň – Rovina 340, 267 18 Karlštejn, IČ: 70412472 za celkovou částku 20.000,-Kč (není plátce 

DPH)  
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Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zadání zaměření areálu hřbitova a jeho okolí dle vyznačení v mapce, kterou dodala Ing. 

arch. Balejová  

 

 

11) Žádost o pronájem učebny v budově č.p. 74 – Základní škola Kairos, z. ú. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 záměr pronájmu nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží budovy č.p. 74 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

v Řevnicích (budova městského úřadu) v rozsahu 1 učebna o výměře 40,9 m
2
, části šatny o výměře 7,4 m

2
, WC 

chlapci o výměře 14,1 m
2
 a WC dívky o výměře 9,1 m

2
 (viz. přiložený plánek) zapsanému ústavu Základní škola 

Kairos, IČ: 04435117, se sídlem K Vatinám 266, 267 29 Zadní Třebaň a to od 1.9.2018 do 31.8.2019.  

 

12) Studie na rozšíření MŠ Řevnice  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku od firmy RVA architects s.r.o., Sochorova 1134, Řevnice, IČ: 24699624, na zpracování studie 

stavby na rozšíření MŠ Řevnice za částku 81 070,- Kč vč. DPH. 

Rada města ukládá: 

 zahrnout částku na zpracování studie ve výši 81 070,- Kč do rozpočtového opatření č. 3/2018, §3111, pol. 5169. 

 

13) Odměna MUDr. Jindřichu Königovi  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 poskytnutí jednorázové odměny ve výši 5000,-Kč MUDr. Jindřichu Königovi za přípravu výstavy, almanachu a 

přednášky ke 100. výročí vzniku ČSR. 

 

14) Cenová nabídka turistického značení -  Fabiánova naučná stezka  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 nabídku Klubu českých turistů Tábor, IČ 00476854, na výrobu a instalaci turistického značení Fabiánovy naučné 

stezky ve výši 18 640,- Kč  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru objednat u Klubu českých turistů Tábor výrobu a instalaci turistického značení a zařadit 

částku 18 640,- Kč do rozpočtového opatření č. 3/2018 

 

15) Finanční dar spolku REBELS O.K. ROPE SKIPPING ŘEVNICE 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 poskytnutí finančního daru (podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) ve výši 10.000,- Kč spolku REBELS O.K. 

ROPE SKIPPING ŘEVNICE, z.s., IČO: 02445824, se sídlem Divadelní 1199, 252 30 Řevnice na podporu účasti 

spolku na mistrovství světa v rope skippingu v USA a uzavření darovací smlouvy. Rozpočtově kryto §3429, pol. 5192. 

 

16) Finanční dar spolku Asociace dobrovolných záchranářů ČR o.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 poskytnutí finančního daru (podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) ve výši 10.000,- Kč spolku Asociace 

dobrovolných záchranářů ČR o.s., IČO: 22735569 se sídlem Třebízského 267, 252 63 Roztoky na podporu uspořádání 

10. ročníku metodického cvičení zdravotnických družstev a uzavření darovací smlouvy. Rozpočtově kryto §3429, pol. 

5192. 

 

17) Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na stavbu „Rozšíření ČOV a kanalizačních řadů“  

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací v rámci projektu: „Rozšíření ČOV 

Řevnice a kanalizačních řadů a projekt Řevnice pod Vrážkou – výměna vodovodu“ 

 

18)  JUDr. Flora  - Posouzení provozování Lesního divadla v návaznosti na ustanovení lesního zákona  

Rada města bere na vědomí: 
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 posouzení některých otázek týkajících se provozování tzv. lesního divadla v návaznosti na ustanovení zákona 

č.289/1995 Sb., lesního zákona, v platném znění, které vypracoval JUDr. Ing. Martin Flora, AK Pásek, Honěk a 

partneři, IČ: 68623364,Lidická 57, 602 00 Brno, advokát specializující se na lesní právo. Materiál bude předáván na 

vědomí pořadatelům zároveň se smlouvou o pronájmu Lesního divadla. 

 

19)  Nabídka zpracování PD na akci „Úprava pěší stezky Burešovky II. etapa“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku od firmy A.KTI s.r.o., B. Antonínové 251/1, 621 00 BRNO – Mokrá Hora, IČ: 63478722, na 

zpracování projektové dokumentace pro žádost o dotaci na akci „Úprava pěší stezky Burešovky II. etapa“ 

v hodnotě 36 300,- Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 36 300,- Kč do rozpočtového opatření č. 3/2018. 

 ekonomickému odboru objednat zpracování projektové dokumentace od firmy A.KTI s.r.o., IČ: 63478722, B. 

Antonínové 251/1, 621 00 BRNO – Mokrá Hora. 

 

20)  Nabídka zpracování PD na akci „Lesní cesta Strážný vrch“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku od firmy A.KTI s.r.o., B. Antonínové 251/1, 621 00 BRNO – Mokrá Hora, IČ: 63478722, na 

zpracování projektové dokumentace pro žádost o dotaci na akci „Lesní cesta Strážný vrch“ v hodnotě 36 300,- Kč 

včetně DPH. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 36 300,- Kč do rozpočtového opatření č. 3/2018. 

 ekonomickému odboru objednat zpracování projektové dokumentace od firmy A.KTI s.r.o., IČ: 63478722, B. 

Antonínové 251/1, 621 00 BRNO – Mokrá Hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


