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Výpis usnesení přijatých na 192. jednání  rady města Řevnice ze dne 19.9.2018 

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

 

3) Závěrečné vyhodnocení akce – Řevnice – Dopravní automobil  

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí:  

 ukončení závěrečného vyhodnocení akce 014D241006072 Řevnice – Dopravní automobil, které bylo zkontrolováno 

odborem financování MVČR, kde akce splnila svůj cíl, nebyly zjištěny odchylky, realizace akce proběhla za 

dodržení stanovených termínů, parametrů, bilance potřeb a zdrojů. 
 

4) Rozpočtové opatření č. 5/2018 – návrh 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2018, které upravuje schválený rozpočet na rok 2018 tak, 

že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 13.909.871,- Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na 

rok 2018 na straně příjmů 94.046.484,60 Kč (94.047 tisíc Kč) a na straně výdajů 116.880.373,13 Kč (116.880 tisíc Kč) 

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

bankovních účtech) činí příjmy 120.414.903,13 Kč (120.415 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 

uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 120.414.903,13 Kč (120.415 tisíc Kč). 

Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech.  
 

5) Dopravní značení v ulici Tylova 

Usnesení:  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru požádat MěÚ Černošice o vydání „Stanovení místní úpravy provozu na pozemní 

komunikaci“ pro umístění svislého dopravního značení IP 10a Slepá pozemní komunikace na začátku ulice Tylova a 

následně zajistit její umístění.   

 

 

6) Pronájem části pozemku parc.č. 1271/1 - FILM MAKERS s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o pronájmu pozemku se společností FILM MAKERS s.r.o., IČ: 25738429, se sídlem Praha 6, 

Šlikova 38/408, PSČ 16900, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 1271/1 v k.ú. Řevnice o výměře 

300 m
2
 (viz. přiložený nákres) dne 28.9.2018 za účelem parkování techniky pro natáčení záběrů do audiovizuálního 

díla za celkové nájemné 3.000,- Kč + DPH.  

 

7) Žádost o směnu pozemků – ul. K. Čapka a ul. Raisova 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemku parc.č. 1721/3 o výměře 6 m
2
 a části pozemku parc.č. 

1873/1 o výměře 15 m
2
 v majetku města za část pozemku parc.č. 1721/2 o výměře 10 m

2
, vše v k.ú. Řevnice, podle 

přiloženého návrhu, a to s doplatkem ve výši dle znaleckého posudku na zjištění ceny obvyklé. Znalecký posudek 

ceny obvyklé směňovaných pozemků zajistí na své náklady vlastník pozemku parc.č. 1721/2.  


