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Výpis usnesení přijatých na 181. jednání  rady města Řevnice ze dne 20.6.2018 

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

 

 

3) Pronájem Lesního divadla - hudební festival – nakladatelství Maťa  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 pronájem Lesního divadla dne 29.9.2018 panu Luboru Maťovi, IČO: 15286185, se sídlem Lublaňská 693/34, 120 00 

Praha 2 - Vinohrady za účelem uspořádání hudebního festivalu k 25. výročí nakladatelství Maťa za nájemné 5.000,-

Kč + 21 % DPH.  
 

4) Rozpočtové opatření č. 4/2018 – návrh 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2018, které upravuje schválený rozpočet na rok 2018 tak, 

že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 5.284.262,- Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na 

rok 2018 na straně příjmů 88.136.977,60 Kč (88.137 tisíc Kč) a na straně výdajů 102.970.502,13 Kč (102.971 tisíc Kč) 

bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 

bankovních účtech) činí příjmy 106.505.032,13 Kč (106.505 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 

uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 106.505.032,13 Kč (106.505 tisíc Kč). 

Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech.  
Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru předložit rozpočtové opatření k projednání finančnímu výboru. 

 

5) Rekonstrukce podlahy v budově č.p. 29 

Rada města souhlasí:  

 v souladu s odst. 4) §30  zákona č. 250/2000 Sb. s převedením částky ve výši 191 918,35,- Kč z rezervního fondu ZUŠ 

Řevnice do fondu investičního. Uvedené prostředky budou použity na spolufinancování výměny (rekonstrukce) 

podlahy sálu v budově č.p.29 (Zámeček). 

Rada města doporučuje:  

 zastupitelstvu města uvolnění finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč na výměnu (rekonstrukci) parketové 

podlahy v sále Zámečku z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p.29.   

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zajištění vypsání výběrového řízení na rekonstrukci podlahy v sále Zámečku (č.p.29) 

 

6) Žádost o výměnu kuchyňské linky - byt č. 207 v č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nájemci bytu č. 207 v bytovém domě č.p. 928 ve Školní ulici, paní R. B., na základě její žádosti, výměnu stávající 

kuchyňské linky za novou - na náklady nájemce. 

 

7) Žádost o povolení vyvěšení propagačního banneru letního kina na nám. Krále Jiřího z Poděbrad – 

Gong z.s. 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s pěti projekcemi letního kina pořádanými spolkem Gong z.s., IČ: 28558570, se sídlem Opletalova 89, 25230 Řevnice 

na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích a to 20.7.2018 od 21:30 hod., 27.7.2018 od 21:30 hod., 3.8.2018 od 

21:30 hod., 10.8.2018 od 21:00 hod. a 17.8.2018 od 21:00 hod.  

 s vyvěšením propagačního banneru letního kina o velikosti 2,5 x 2 m mezi stromy na náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad v místě projekčního plátna v období od  6.7.2018 do 26.8.2018. 
 

 

8) Podmínky výběrového řízení na výměnu plynových kotlů v bytovém domě č.p. 27  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 vypsání výběrového řízení na výměnu plynových kotlů a souvisejících stavebních úprav v bytovém domě č.p.27.  

Předpokládaná cena dodávky činí cca 300 000,- Kč. 

 komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Bohdana Slámová, Michal Kliner, Věra Jaskevičová a 

náhradník: Ing. Tomáš Smrčka. 
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Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města uvolnění finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč na výměnu plynových kotlů a souvisejících 

stavebních úprav z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p.27.   

 

 

9) Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou - Dobřichovická divadelní společnost 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu Lesního divadla v Řevnicích uzavřené dne 4.6.2018 mezi spolkem 

Dobřichovická divadelní společnost, IČ: 2272822, se sídlem Křižovnické náměstí 434, 252 29 Dobřichovice a městem 

Řevnice za účelem uvedení divadelního představení „Byl jednou jeden král“ dne 3.8.2018. 

 

 

10) Žádost o souhlas s navýšením kapacity ZUŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města  schvaluje: 

 navýšení kapacity Základní umělecké školy Řevnice, příspěvkové organizace, IČ: 75034271, se sídlem Mníšecká 29, 

252 30 Řevnice s účinností od 1.9.2018 ze stávajících 500 žáků na 600 žáků a podání žádosti o zápis změny 

v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.    

 

 

 

 


