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Výpis usnesení přijatých na 5. jednání  rady města Řevnice ze dne 12.12.2018 

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

 

3) Smlouva o spolupráci – GoOut s.r.o.  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření Smlouvy o spolupráci se společností GoOut, s.r.o., se sídlem Mánesova 28, 120 00  Praha 2, IČ: 01901613, 

jejímž předmětem je zajištění prodeje vstupenek na akci Filharmonie v lese 2019, prostřednictvím portálu 

www.goout.net. 

  
 

4) Pacht pozemků parc.č. 3614/3 a parc.č. 3610/3 - Hiporehabilitace Jupiter, z.s 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zemědělský pacht pozemku parc.č. 3614/3, trvalý travní porost, o výměře 21970 m
2
 a pozemku parc.č. 3610/3, trvalý 

travní porost, o výměře 17925 m
2
, oba v k.ú. Řevnice, zapsanému spolku Hiporehabilitace Jupiter, z.s., IČ: 

04772075, se sídlem Mníšecká 23, 25230 Řevnice a uzavření pachtovní smlouvy na dobu neurčitou s účinností od 1. 

ledna 2019 s dvouletou výpovědní lhůtou a pachtovným ve výši 1500,- Kč/rok/ha. Jedná se o zvětšení výměry 

pozemků již nyní spolku propachtovaných a to o 0,3442 ha, tj. z 3,6453 ha na 3,9895 ha. 

 

5) Rozpočtové opatření č. 6/2018 – návrh 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2018, které upravuje schválený rozpočet na rok 2018 tak, 

že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 1.261.750,77 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na 

rok 2018 na straně příjmů 95.308.599,37 Kč (95.309 tisíc Kč) a na straně výdajů 118.142.123,90 Kč (118.142 tisíc Kč) 

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

bankovních účtech) činí příjmy 121.676.653,90 Kč (121.677 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 

uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 121.676.653,90 Kč (121.677 tisíc Kč). 

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

6) Licenční smlouva na využívání mapové aplikace Geoportál GEPRO Premium 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Licenční smlouvy č. 1124/2018 na využívání mapové aplikace Geoportál GEPRO Premium GEPRO spol. 

s r.o., se sídlem Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, IČ: 44851529. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 9.075,- Kč (licenční poplatek za využívání mapové aplikace Geoportál) do 

rozpočtového opatření č. 1/2019. 

  

 

7)  Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy – TDS, Pěší stezka Burešovka II 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na výkon činnosti technického dozoru stavebníka na stavbě „Pěší stezka 

Burešovka II“ uzavřené dne 12.10.2018 mezi městem Řevnice a autorizovanou osobou Petrem Lžičkou, IČ 

45295522, se sídlem Na Václavce 176/23, Praha 5,  jehož předmětem je změna četnosti dozoru na stavbě (původně 2x 

týdně, nově 1x týdně) a prodloužení času plnění od 10.12.2018 do 31.05.2019.  

 

 

8) Žádost o převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu ZUŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu ZUŠ Řevnice a dále v souladu se zákonem č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, čerpání finančních prostředků 

z investičního fondu ZUŠ ve výši 218.000,- Kč na nákup interaktivních tabulí pro výuku ICT technologií.  
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9) Cenová nabídka a uzavření příkazní smlouvy k akci „Obnova místních komunikací ve městě Řevnice“. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nabídku společnosti TNT Consulting, s.r.o., Dobronická 1257, 184 00 Praha 4, IČ 25528114 ve výši 123.150,- Kč 

(149.012,- Kč včetně DPH) na  zpracování a podání žádosti o dotaci, administraci  zjednodušeného podlimitního 

řízení, administraci dotace, zpracování žádosti o platbu  a závěrečné vyhodnocení akce „Obnova  místních 

komunikací ve městě Řevnice“ z Programu obnovy a rozvoje venkova 2019+ vyhlášeného Ministerstvem pro místní 

rozvoj.   

 uzavření příkazní smlouvy se společností TNT Consulting, s.r.o., Dobronická 1257, 184 00 Praha 4, IČ 25528114 na  

zpracování a podání žádosti o dotaci, administraci  zjednodušeného podlimitního řízení, administraci dotace, 

zpracování žádosti o platbu  a závěrečné vyhodnocení akce „Obnova  místních komunikací ve městě Řevnice“. 

 

 

10) Smlouva o dílo – Stavební úpravy objektu na parc.č. 538, k.ú. Řevnice na školní družinu-     

dokumentace pro stavební povolení 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace stavby „Stavební úpravy objektu na parc.č. 538, k.ú. Řevnice na 

školní družinu – dokumentace pro stavební povolení dle Přílohy č.12 vyhl.č. 499/2006 Sb.“  mezi městem Řevnice a 

společností RVA architects s.r.o., se sídlem Sochorova 1134, 252 30 Řevnice, IČ: 24699624. Předmětem smlouvy je 

vypracování dokumentace stavby „Stavební úpravy objektu na parc.č. 538, k.ú. Řevnice na školní družinu – 

dokumentace pro stavební povolení dle Přílohy č.12 vyhl.č. 499/2006 Sb. dle studie stavby od ateliéru RVA 

architects s.r.o.. Celková cena dle cenové nabídky je 145 500,- Kč bez DPH (176 055,- Kč včetně DPH). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


