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Výpis usnesení přijatých na 171. jednání  rady města Řevnice ze dne 4.4.2018 

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

 

3) Výběrové řízení – strážník Městské policie Řevnice   

Usnesení: 

Rada města rozhodla: 

 o zvýšení počtu strážníků Městské policie na celkový počet 5 osob. 

 přijetí 1 nového zaměstnance na pracovní pozici strážník/strážnice Městské policie Řevnice (jedná se o doplnění 

počtu strážníků v souvislosti s nárůstem požadavků okolních obcí, které služby MP Řevnice využívají). 

Rada města ukládá: 

 starostovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa strážníka/strážnice Městské policie Řevnice. 

 
4) Uzavření smlouvy o dílo - Almea s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o dílo s firmou ALMEA s.r.o., Počaply 3, 262 72 Březnice, IČ:27223701, na dokončení kalamitní 

těžby a běžné výchovné zásahy porostů do 40 let věku. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částky 375.100,- Kč na straně výdajů a 393.250,- Kč na straně příjmů do 

rozpočtového opatření č. 3/2018 (jedná se o odhad nákladů a výnosů). 

 

5) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 19. 4.2018 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 19.4.2018 v budově městského 

úřadu Řevnice  od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

2)  Schválení programu 

3) Záměr podání žádosti o dotaci – Burešovka II. etapa 

4) Záměr podání žádosti o dotaci  - Lesní cesta Strážný vrch 

5) Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 – společný školský obvod  

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

7) Záměr prodeje pozemků v ulici Bory 

8) Rozpočtové opatření č. 3/2018 – návrh   

9) Smlouva o společném zadávání - ČOV 

10) Diskuse  

11) Různé 

12) Závěr 

 

6) Oznámení o konání VI. ročníku Dobřichovického kros půlmaratónu 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci o konání VI. ročníku Dobřichovického kros půlmaratónu 28.4.2018 od 10.00 hodin se startem u 

dobřichovického zámku, jehož trasa vede částečně přes Řevnice (cyklostezka, ul. Rovinská a ul. Mořinská).  

 

7) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně v katastru města 

Řevnice – etapa II“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou VYKRUT zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40 , 700 

30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 03921921, kterým se upravuje článek č. IV. smlouvy (Cena díla a platební podmínky), ve 

kterém se napravuje formální chyba v součtu jednotlivých kapitol rozpočtu, kdy do celkové rekapitulace rozpočtu 

nebyla zahrnuta část „Stavební práce“ ve výši 91 650,- Kč bez DPH. Celková cena díla po započtení stavebních 

prací činí 724 681,- Kč bez DPH (876 864,- Kč vč. DPH). A dále úprava článku č. V.  smlouvy (Doba plnění), kdy se 

upravuje termín dokončení díla na 31.2.2021 z důvodu prodloužení termínu o dobu trvání  tříleté následné péče od 

předání hlavního předmětu díla. 
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8) Dokumentace požární ochrany pro areál Lesního divadla 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 dokumentaci požární ochrany (dokumentaci o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí, stanovení 

organizace zabezpečení požární ochrany, požární poplachovou směrnici a požární řád) pro areál Lesního divadla 

zpracovanou firmou TESPROM s.r.o., Mánesova 779, 252 29Dobřichovice, IČ: 25784854. 

Rada města ukládá:  

 správnímu odboru zajistit informování pořadatelů akcí v areálu Lesního divadla o existenci dokumentace požární 

ochrany a nutnosti dodržovat z ní vyplývající protipožární opatření. Smlouva o pronájmu LD bude doplněna o 

příslušná  ustanovení.  

 

9) Záměr podání žádosti o dotaci  - Lesní cesta Strážný vrch 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení záměr podání žádosti o dotaci ze SZIF na akci„Lesní cesta Strážný vrch“  

 

10) Záměr podání žádosti o dotaci – Burešovka II. etapa 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení záměr podání žádosti o dotaci ze SZIF na akci„Úprava pěší stezky Burešovky II. 

etapa“  

 

11) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2017 - informace 

Rada města bere na vědomí:  

 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2017.  

 

12)  Příprava zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele pro akci „Přednádražní prostor 

v Řevnicích“ 

Usnesení: 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele pro akci „Přednádražní prostor 

v Řevnicích“ 

 

13) Příprava zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele pro akci „Revitalizace Základní školy 

Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele pro akci „Revitalizace Základní 

školy Řevnice“. 

 

14) Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele na zakázku „Kompostéry Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele kompostérů v rámci projektu: „Kompostéry Řevnice“ 

 

15) Žádost o zábor veřejného prostranství – cirkus Jung 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 povolení záboru veřejného prostranství žadateli David Jung – Cirkus Jung, IČ: 87731924, Lomecká 704, 190 16 

Praha 21 - Újezd nad Lesy za účelem umístění cirkusového stanu a provozování cirkusové produkce ve dnech       

16. - 20.4.2018 na travnatém pozemku v ulici Karlštejnská, parc. č. 2734/1 (staré hřiště) za celkovou částku       

1000,- Kč. 

 

 

 

 


