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Výpis usnesení přijatých na 170. jednání  rady města Řevnice ze dne 28.3.2018 

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

 

3) ZŠ – schválení hospodářského výsledku za rok 2017 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 účetní závěrku Základní školy Řevnice sestavenou k 31.12.2017. 

 rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši + 552.759,73 Kč takto: 

 do rezervního fondu                                 250.000,00 Kč 

 do fondu odměn                                        302.759,23 Kč.                 

 

4) Žádost ZŠ Řevnice o stabilizační příspěvek 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 poskytnutí finančního příspěvku v oblasti mzdových prostředků k rozpočtu ZŠ Řevnice ve výši 250 000,-Kč, který 

bude využit jako motivační prvek při hledání nových pedagogických pracovníků. Výše příspěvku by činila max. 

50 000,-Kč pro jednu osobu a podmínkou poskytnutí by bylo uzavření pracovní smlouvy minimálně na dva roky.  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 250 000,-Kč do rozpočtového opatření č. 3/2018. 

 

5) Žádost o souhlas s výměnou dveří - byt č. 322 v č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města uděluje: 

 souhlas nájemci bytu č. 322 v bytovém domě č.p. 928 ve Školní ulici, paní I. G., k výměně stávajících 2 otočných 

interiérových dveří za shrnovací (do pokoje a koupelny) - na náklady nájemce. 

 

 

6) Veřejnoprávní smlouva s obcí Hlásná Třebaň o výkonu úkolů obecní policie 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice, IČ: 00241636 a obcí 

Hlásná Třebaň, IČ: 00233234 na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2019  v předloženém znění, jejímž předmětem je 

zabezpečení  výkonu činnosti Městské policie Řevnice podle zákona o obecní policii na území obce Hlásná Třebaň 

v rozsahu 19 hodin týdně za úhradu 335.920,- Kč/kalendářní rok.  

Rada města ukládá: 

 starostovi zařadit projednání uzavření smlouvy na program nejbližšího zasedání zastupitelstva města. 

 

7) Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 

zřízené městem Řevnice 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 1/2018, kterou se stanoví část společného 

školského obvodu základní školy zřízené městem Řevnice ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

Rada města ukládá: 

 starostovi zařadit projednání vydání vyhlášky na program nejbližšího zasedání zastupitelstva města. 

 

8) Záměr prodeje pozemků parc. č. 1463/2 a parc. č. 1463/4 v ul. Bory 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení záměr prodeje těchto nemovitostí: 

 pozemku parc. č. 1463/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2731 m
2 

v obci a k.ú. Řevnice včetně všech jeho 

součástí a příslušenství a to ve výběrovém řízení obálkovou metodou s nejnižší akceptovatelnou cenou  

2.594.450,- Kč a 

 pozemku parc. č. 1463/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2661 m
2 

v obci a k.ú. Řevnice včetně všech jeho 

součástí a příslušenství a to ve výběrovém řízení obálkovou metodou s nejnižší akceptovatelnou cenou  

2.527.950,- Kč. 

 zastupitelstvu města ke schválení podmínky výběrového řízení obálkovou metodou v předloženém znění. 

 zastupitelstvu města ke schválení výběrovou komisi ve složení MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Alice Bečková, Ing. 

Tomáš Smrčka ,Ing. Petr Hartmann a Věra Jaskevičová. Náhradníci: Jan Kadlec 
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9) SDH Řevnice – Majáles 2018 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 bezplatnou výpůjčku náměstí Krále Jiřího z Poděbrad Sboru dobrovolných hasičů Řevnice, dne 1.5. 2018 od 6:00 hodin 

do 16:00 hodin pro pořádání tradičního hasičského Majálesu v úseku od restaurace U Rysů, kolem autobusové 

zastávky až po dům č.p. 6, dále prostor od budovy MěÚ Řevnice po vinotéku NAVE. 

Rada města souhlasí: 

 se zapůjčením souprav skládacích laviček a stolů.  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zajistit na akci mobilní WC.  
 

10) Žádost o uspořádání akce v katastru města – BRDY UP –běh na Rochotu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uspořádání 1. ročníku běžeckého závodu BRDY UP – běh na Rochotu, pořádaný sportovním spolkem Rochoty,    

IČ: 06608906, Rochoty 930, 263 01 Dobříš,  na území katastru města Řevnice dne 27.5.2018 za podmínky, že po akci 

bude proveden řádný úklid.  

 

11) Nabídky na projekční práce vodovod Švabinského, šachta u trati 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku na projekční práce k akci „Rekonstrukce vodovodu v ulici Švabinského a rekonstrukce šachty u 

železniční trati“ od společnost FIALA PROJEKTY s.r.o. se sídlem Lečkova 1521/15, 149 00Praha 4, IČ: 289 97 450 

za celkovou cenu 122.000,-Kč bez DPH (147.620,- Kč vč.DPH) 

 

12) Komise pro otevírání obálek – Rozšíření ČOV 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a výběr nejvhodnějšího uchazeče pro akci:“ Rozšíření 

ČOV Řevnice a kanalizačních řadů a projekt Řevnice pod Vrážkou – výměna vodovodu“ ve složení: Ing. Tomáš 

Smrčka, Ing. Jiří Buchal, Ing. David Kodym, Ing. Petr Karas (TDS), Lubomír Schneider, Vnislav Konvalinka, 

Bohdana Slámová náhradníci: MgA. Marie Reslová, Jan Kadlec  


