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Výpis usnesení přijatých na 176. jednání  rady města Řevnice ze dne 9.5.2018 

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

 

3) Vzorové smlouvy na pronájem Lesního divadla  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vzor smlouvy o nájmu Lesního divadla pro větší akce v přiloženém znění; 

 vzor smlouvy o nájmu Lesního divadla pro menší akce v přiloženém znění.  

 

4) Pronájem Lesního divadla spolku Rockovrat - Rockový Slunovrat 2018 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření nájemní smlouvy v přiloženém znění se spolkem Rockovrat z.s., IČ: 04741510, se sídlem Selecká 1013, 252 

30 Řevnice, jejímž předmětem je pronájem Lesního divadla 1. a 2. června pro konání festivalu „Rockový Slunovrat 

2018“ za nájemné ve výši 16.000,- Kč + 21% DPH (8.000,- Kč/den).  

 

 

5) Žádost o bezplatnou výpůjčku lesních pozemků navazujících na areál Lesního divadla – Rockovrat  

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o výpůjčce v přiloženém znění se zapsaným spolkem Rockovrat, IČ: 04741510, se sídlem Selecká 

1013, 252 30 Řevnice, jejímž předmětem je bezplatná výpůjčka části lesních pozemků parc. č. 1102, parc.č.  3613/10 

a parc.č. 3612 v k.ú. Řevnice o celkové výměře cca 23700 m
2
 (viz. plánek) ve dnech 1. a 2. června 2018 za účelem 

rozšíření areálu Lesního divadla při konání Rockového Slunovratu 2018.  

 

6) Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci – ZUŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města uděluje souhlas:  

 Základní umělecké škole Řevnice, IČ: 75034271, se sídlem Mníšecká 29, 252 30 Řevnice s podáním žádosti o dotaci 

58 700,- Kč (60 % celkových nákladů akce) z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu hejtmana na uspořádání 

kulturní akce školy – MIX festival (předpokládané celkové náklady na akci činí 97 700,- Kč).  

 

7) Změna plánu hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. na rok 2018 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 

47551828 změnu Plánu hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 

47551828, na rok 2018 předložený jednatelem společnosti Ing. Davidem Kodymem. Změna spočívá v navýšení 

mzdových prostředků o částku cca 200.000,- Kč (v souvislosti s přijetím nového pracovníka) na úkor nájemného 

z provozování vodovodů a kanalizací.  

 

8) Výsledky EKOS 3/2018 

Rada města bere na vědomí: 

 výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 

Řevnice za období 3/2018. 

 
 

9) Žádost společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. o souhlas s odpisem nedobytné pohledávky  

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. odepsání nevymahatelných pohledávek 

z období 2016 - 2017, které má společnost EKOS Řevnice, spol. s r.o. za společností RUST s.r.o. v celkové výši 1505,- 

Kč. 

Rada města ukládá: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. jednateli Ing. Davidu Kodymovi 

realizaci odpisu nedobytné pohledávky EKOS Řevnice, spol. s r.o. ve výši 1505,- Kč, která vznikla neuhrazením 

závěrečného vyúčtování dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod po prodeji nemovitosti původním vlastníkem 

společností RUST. 
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10) Výběrové řízení – vedoucí Pečovatelské služby Řevnice a návrh složení komise pro otevírání obálek – 

opakování 

Usnesení: 

Rada města rozhodla: 

 o přijetí nového zaměstnance na pracovní pozici vedoucí Pečovatelské služby Řevnice (jedná se o náhradu za 

současnou vedoucí Pečovatelské služby) 

Rada města ukládá: 

 starostovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Pečovatelské služby Řevnice. 

Rada města schvaluje:  

 komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Lidmila Svobodová, Ing. Alice Bečková, náhradník: 

Věra Jaskevičová 

 

11) Výběrové řízení – strážník Městské policie Řevnice  - opakování a návrh složení komise pro otevírání 

obálek 

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. 

Rada města schvaluje:  

komisi pro otevírání obálek ve složení: Bc. Jiří Dlask, Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Alice Bečková, náhradník: Věra 

Jaskevičová  
 

12) Zadávací dokumentace – „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu Řevnice“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zakázku malého rozsahu s názvem: „Pořízení automobilu pro 

pečovatelskou službu Řevnice“ 

 

 

 


