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Výpis usnesení přijatých na 4. jednání  rady města Řevnice ze dne 5.12.2018 

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

 

3) Odměna pro ředitele ZŠ  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 odměnu ve výši 70 000,- Kč řediteli Základní školy Řevnice Mgr. Tomáši Řezníčkovi. 

 

4) Rozpočet na rok 2019 – návrh 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu na rok 2019 jako schodkový, na příjmové straně ve výši 80.285 

tisíc Kč (80.285.240,- Kč) a na výdajové straně ve výši 114.751 tisíc Kč (114.750.710,- Kč) bez financování třídy 8. 

S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí 

příjmy 118.285 tisíc Kč (118.285.240,- Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky 

dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 118.285 tisíc Kč (118.285.240,- Kč). Schodek je kryt 

přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech. Rezerva je ve výši 2.676 tisíc Kč 

(2.675.539,20 Kč). 

      Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 2019 se budou řešit v rámci rozpočtových opatření.“ 

Rada města ukládá: 

 starostovi města předložit návrh rozpočtu 2019 po projednání ve finančním výboru zastupitelstvu města dne 17. 12. 

2018 včetně předložení návrhu plánu investic a oprav na rok 2019. 

 starostovi zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2019 v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu města na úřední 

desce města. 

 

5) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro 

poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu 

kontroly jejich využití“ 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 35.815,- Kč od Středočeského kraje na 

zřizování nových oplocenek MZD a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského 

kraje dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a 

způsobu kontroly jejich využití“ evidenční číslo S-8491/OŽP/2018. 

 

 

6) Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo „Rekonstrukce lesní cesty LESNÍ DIVADLO“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo „Rekonstrukce lesní cesty LESNÍ DIVADLO“ uzavřené dne 14.3.2018 mezi 

městem Řevnice a společností Lesostavby Beroun s.r.o., se sídlem Průmyslová 257, Beroun, IČ:25647148. 

Předmětem dodatku je úprava termínů pro předpokládané zahájení a dokončení stavby a prodloužení smlouvy do 

31.12.2019. 
 

7) Pronájem části pozemku parc. č. 204 - TV Nova 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o pronájmu pozemku se společností TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Křiženeckého nám. 

1078/5, 152 00 Praha 5, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 204 v k.ú. Řevnice o výměře 80 m
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(viz. přiložený nákres) dne 10.12.2018 za účelem natáčení záběrů do audiovizuálního díla za celkové nájemné 800,- 

Kč + DPH.  

 

 

8) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 17.12.2018 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 



 

2 

 

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 17.12.2018 v budově Zámečku, 

Mníšecká 29 od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení 

2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3) Schválení programu  

4) Zpráva o činnosti rady města 

5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

6) Zpráva o činnosti finančního výboru 

7) Volba člena výboru pro územní plán  

8) Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1963/2 od Státního statku Jeneč  

9) Bezúplatné nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu - ul. Škroupova 

10) Diskuse (45 minut) 

11) Prodej pozemku parc.č. 26 v k.ú. Řevnice  

12) Přidělení dotace na rekonstrukci kotelny TJ Sokol Řevnice 

13) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování 

finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“ 

14) Rozpočtové opatření 6/2018-návrh 

15) Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku 2018 

16) Úvěrové smlouvy na předfinancování investic  

17) Rozpočet 2019-návrh 

18) Různé 

19) Závěr 

 

9) Jmenování zástupců školské rady při ZŠ Řevnice za zřizovatele 

Usnesení: 

Rada města jmenuje:  

 s účinností od 1.1.2019, paní Mgr. Evu Podzimkovou, do funkce zástupce do Školské rady při ZŠ Řevnice za 

zřizovatele (město Řevnice)  

 s účinností od 1.1.2019, paní RNDr. Hanu Ripkovou, do funkce zástupce do Školské rady při ZŠ Řevnice za 

zřizovatele (město Řevnice)  

 

 

10) Smlouva o dílo – obnova nám. Krále Jiřího z Poděbrad- komunikace – FanIT s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo společností FanIT s.r.o., se sídlem Kublov 210, 267 41 Kublov, IČ: 28250737 na zpracování 

projektové dokumentace na investiční akci: „Obnova náměstí krále Jiřího z Poděbrad – komunikace“, která bude 

řešit dopravní část projektu obnovy náměstí krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích. Cena díla činí 225 400,- Kč bez 

DPH (tj. 272 734,- Kč vč. DPH) 

 

 

 

 

 

 

 


