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Výpis usnesení přijatých na 177. jednání  rady města Řevnice ze dne 23.5.2018 

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

 

3) Souhlas města s působením ZŠ Kairos v obci Řevnice 

Usnesení: 

Rada města souhlasí:  

 s působením právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola Kairos, z.ú., 

IČ: 04435117, se sídlem K Vatinám 266, 267 29 Zadní Třebaň, zřízené Mgr. Hanou Frydrichovou na území města 

Řevnice. Základní škola Kairos bude působit ve třídě o kapacitě 24 žáků v 2. patře budovy č.p. 74 na náměstí Krále 

Jiřího z Poděbrad v Řevnicích. 

 

 
4) Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 - k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, k ochraně 

ovzduší, veřejné zeleně a regulaci pyrotechniky 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 2/2018, k zajištění udržování čistoty ulic a 

jiných veřejných prostranství, k ochraně ovzduší a životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, k 

užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti a regulaci pyrotechniky ve znění, které je přílohou tohoto 

usnesení. 

Rada města ukládá: 

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

 

5) Pověření zaměstnanců městského úřadu k provedení veřejnoprávních kontrol příspěvkových 

organizací MŠ a ZUŠ města Řevnice  

Usnesení: 

Rada města pověřuje:  

• ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě s odkazem na ustanovení § 4 

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, Věru Jaskevičovou, vedoucí ekonomického odboru (vedoucí kontrolní skupiny) a 

Petru Karešovou, referentku kanceláře starosty (člen kontrolní skupiny) k provedení veřejnosprávních kontrol 

příspěvkových organizací MŠ a ZUŠ zřízených městem Řevnice za období duben 2017 – prosinec 2017. 

 

6) Pronájem Lesního divadla - Nordic Walking Challenge 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 pronájem Lesního divadla dne 23.6.2018 zapsanému spolku Nordic Walking Challenge, IČO: 05237874, se sídlem 

Mořinská 99, 252 30 Lety za účelem jeho užití jako zázemí 3. ročníku otevřeného benefičního závodu v severské 

chůzi „Nordic Walking Challenge 2018“ a konání doprovodného programu za nájemné 500,- Kč + 21 % DPH. 

Výtěžek akce bude použit na podporu sportování nevidomých. 

 užití znaku města Řevnice a loga Lesního divadla v propagačních materiálech závodu „Nordic Walking Challenge 

2018“. 

 

 

7) Revokace usnesení rady města ze dne 7.3.2018 - odkup hrobky na hrobovém místě 927-928 

Usnesení: 

Rada města revokuje usnesení rady města přijaté pod bodem č. 6) ze dne 7.3.2018 „Nabídka ÚZSVM k odkupu 

hrobového příslušenství a dvojité hrobky“ a nahrazuje ho tímto textem: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení odkup hrobky č. 927-928 na řevnickém hřbitově za cenu 19.000,- Kč od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 19 000,- Kč do rozpočtového opatření č. 4/2018 (§ 3632, pol. 5137). 

 

8) Informace o letním provozu MŠ Řevnice a přerušení provozu v období 16.7. - 24.8.2018 

Rada města bere na vědomí:  

 informaci o letním provozu Mateřské školy Řevnice a o přerušení provozu v období 16.7. - 24.8.2018. 
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9) Žádost o finanční příspěvek – Linka bezpečí z.s. 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje: 

 poskytnutí finančního příspěvku Lince bezpečí z.s., IČO: 61383198, DIČ: CZ61383198, Ústavní 95, 181 02 Praha 8 

z důvodu přednostní podpory činnosti spolků působících v katastru města Řevnice. 

 

 

10) Oznámení o veřejném vystoupení zvířat  

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s veřejným vystoupením zvířat v rámci akce Královský průvod 2018 dne 3. 6. 2018, dle žádosti města Dobřichovice,  

Vítova 61, 252 29 Dobřichovice, IČO: 00241181. 

 

11) Dodatek k Licenční smlouvě č. 90502 – Triada (IS Munis) 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku k Licenční smlouvě č. 90502 uzavřené mezi městem Řevnice a společností Triada s.r.o., IČ: 

43871020, DIČ: CZ43871020, se sídlem U Svobodárny 12/1110, Praha 9,190 00,v přiloženém znění. Dodatek je 

uzavírán v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  (GDPR).  

 

12) Dodatek ke Smlouvě o technické podpoře – Triada (IS Munis) 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku ke Smlouvě o technické podpoře (pro uživatele síťových instalací IS MUNIS) uzavřené mezi 

městem Řevnice a společností Triada s.r.o., IČ: 43871020, DIČ: CZ43871020, se sídlem U Svobodárny 12/1110, 

Praha 9, 190 00 v přiloženém znění. Dodatek je uzavírán v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679  (GDPR).  

 

13) Smlouva o zpracování osobních úd, ajů – as4u.cz  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se společností as4u.cz,s r.o., se sídlem Jana Masaryka 195/24, 120 00 

Praha 2, IČ: 28884035, DIČ: CZ28884035 v přiloženém znění. Smlouva je uzavírána v souvislosti s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  (GDPR).  

 

 

14) Smlouva o poskytování poradenských služeb – BDO Advisory  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb se společností BDO Advisory s.r.o, IČ: 27244784, DIČ: 

CZ27244784, Karolinská 4, 186 00 Praha 8, jejímž předmětem je poradenská činnost a služby související s 

implementací a dodržováním nařízení Evropského parlamentu a Rady EU (2016/679) ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (dále také „GDPR“) pro tyto organizace: Městský úřad Řevnice, ZŠ Řevnice, MŠ Řevnice, ZUŠ 

Řevnice a společnost EKOS Řevnice s r.o. Celková cena za poskytování služeb činí 38 000,-Kč bez DPH (tj. 45 980,-

Kč vč. DPH). 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 45 980,- Kč do rozpočtového opatření č. 4/2018 (§ 6171, pol. 5169) 

 

 

15) Záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou mezi městem a 2 Q spol. s r. o. dne 8.2.2018 na pronájem 

pozemku parc. č. 192 a části pozemku parc. č. 2689/24 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 záměr změny nájemní smlouvy uzavřené dne 8.2.2018 mezi městem Řevnice a 2 Q spol. s r. o. na pronájem pozemku 

parc. č. 192 a části pozemku parc. č. 2689/24. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k rozšíření účelu nájmu o 

užívání dřevěné kůlny o rozměrech 12,42  x  3,1 m na pozemku parc. č. 2689/24 jako stánek s občerstvením, a to na 

dobu určitou do 31.10.2018. 
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16) Účetní závěrka za rok 2017 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení účetní závěrku za rok 2017 sestavenou ke dni 31.12.2017. 
 

17)Vzorová smlouva o výpůjčce a darování – Kompostéry Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vzor smlouvy o výpůjčce a darování týkající se projektu „Kompostéry Řevnice“ v přiloženém znění. 

 uzavření vzorové smlouvy o výpůjčce a darování s jednotlivými občany na zapůjčení kompostéru na bioodpad. 

 nezveřejnění uzavřených smluv o výpůjčce a darování kompostérů na webových stránkách města.    

      

18) Smlouva o výpůjčce a darování – Kompostéry Řevnice/Svinaře 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o výpůjčce a darování s obcí Svinaře, IČ: 00233862, se sídlem Obecní 42, 267 28 Svinaře, jejímž 

předmětem je 150 kusů zahradních kompostérů o objemu 1170 l v pořizovací hodnotě 4 174,50 Kč včetně DPH za jeden 

kus. Doba výpůjčky je stanovena do 31.12.2023. 

 

 

19) Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek - výběrové řízení – Pořízení automobilu pro 

pečovatelskou službu Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zakázku: Pořízení automobilu pro 

pečovatelskou službu Řevnice v tomto složení: Ing. Mojmír Mikula, Bohdana Slámová, Ing. Petr Kozák, náhradník: 

Michal Kliner 


