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Výpis usnesení přijatých na 6. jednání  rady města Řevnice ze dne 19.12.2018 

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

 

3) Žádost o individuální dotaci  - Český svaz včelařů z.s., ZO Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Řevnice na rok 2019 ve výši 9.500,- Kč Českému svazu 

včelařů z.s., ZO Řevnice, IČ: 49855069, Slunečná 500, 252 30 Řevnice, určené na nákup léčiva, včelařských pomůcek 

a úhradu odměn jednateli a pokladníkovi a uzavření veřejnoprávní smlouvy v přiloženém znění.  

 

4) Záměr pronájmu pozemků Povodí Vltavy, s.p. - výstavba rybího přechodu a vodácké propusti 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr pronájmu pozemku  parc. č. 3278/1, ostatní plocha, o výměře 417 m
2
, pozemku parc. č. 3278/2, ostatní plocha,  

o výměře 567 m
2
 a pozemku parc. č. 3280/3, ostatní plocha, o výměře 422 m

2
, všechny v k.ú. Řevnice, státnímu 

podniku Povodí Vltavy za účelem vstupu osob, vjezdu a parkování motorových vozidel a stavební techniky podniku 

Povodí Vltavy a zhotovitelů stavby, jakož i za účelem zřízení dočasné mezideponie stavebního materiálu v rámci 

realizace stavby „Berounka ř.km 19,429 – jez Řevnice – výstavba rybího přechodu a vodácké propusti“ na dobu 

určitou do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním této stavby za celkové nájemné 29.526,- Kč/rok.  

 

5) Záměr výpůjčky pozemků Povodí Vltavy, s.p. - výstavba rybího přechodu a vodácké propusti 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr bezplatné výpůjčky části pozemku parc.č. 3416/1 o výměře 29 m
2 

(z celkových 1108 m
2
), části pozemku 

parc.č. 3416/2
 
o výměře 16 m

2  
(z celkových 37 m

2
)  a části pozemku parc.č. 3081 o výměře 140 m

2  
(z celkových 176 

m
2
), všechny v k.ú. Řevnice, za účelem jejich dočasného využití pro staveništní komunikaci po dobu trvání stavby 

„Berounka ř.km 19,429 – jez Řevnice – výstavba rybího přechodu a vodácké propusti“ na dobu určitou, a to do 

konce realizace této stavby s předpokládaným termínem dokončení do 30. 6. 2021 (dle přiložených situačních 

plánků). 
 

6) Udělení plné moci společnosti R.F.S., s.r.o. – zajištění dat popisných informací katastru nemovitostí 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 udělení plné moci k zastupování města Řevnice společnosti R.F.S., s.r.o., se sídlem v Brně, Obecká 3, 62800, IČO: 

46974938 pro bezplatné zajištění dat popisných informací katastru nemovitostí u Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního nebo místně příslušného katastrálního úřadu a to v rozsahu všech katastrálních území, ve kterých 

město Řevnice vlastní nemovitosti. 

 

7) Závazné ukazatele pro ZŠ, MŠ a ZUŠ na rok 2019 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací: Základní škola Řevnice, Mateřská škola Řevnice a Základní 

umělecká škola Řevnice na rok 2019 v předloženém znění, v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a na základě schváleného rozpočtu města Řevnice na 

rok 2019. 
 

8) Darovací smlouva - Dělnická beseda Havlíček, z.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 poskytnutí peněžního daru ve výši 24.000,- Kč, zapsanému spolku Dělnická beseda Havlíček, z.s., se sídlem 

Mníšecká 500, 252 30 Řevnice, IČ: 65399714, určeného na financování činnosti spolku a činnosti členů spolku,  při 

za  obnově   ochranných nátěrů dřevěných palisád v ulici Na Stránce. 

 

9) Darování kanalizačního potrubí v pozemcích parc.č. 1919/1, 1919/2, 1962/2, 1963/7 - záměr 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr darování kanalizačního potrubí o délce 70 m umístěného v pozemcích parc.č. 1919/1, parc.č. 1919/2, parc.č. 

1962/2 a parc.č. 1963/7 v k.ú. Řevnice včetně 2 revizních šachet (jde de facto o kanalizační přípojku k č.p. 894) 

vlastníkovi pozemků parc.č. 1919/1 a parc.č. 1919/2. 
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10) Smlouva o výkonu TDS a koordinátora BOZP – Revitalizace Základní školy Řevnice  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Revitalizace 

Základní školy Řevnice“ s firmou SCCE s.r.o., Ke Štěrkovně 563, Praha 5, IČ: 01848755, za cenu 276.848,- Kč vč. 

DPH. 

 

11) Příkazní smlouva o výkonu TDS – Stavební úpravy HZS v Řevnicích 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Stavební úpravy HZS v 

Řevnicích“ s Ing. Jaroslavem Kubátem, Legií 838, Řevnice, IČ: 00505803 za nabídkovou cenou 14 600,- Kč měsíčně. 

 

12) VŘ zhotovitel stavebních prací - Stavební úpravy HZS v Řevnicích 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo, na akci „Stavební úpravy HZS v Řevnicích“, firmu RENASTAV 

s.r.o., Strakonická 37, Praha 5, IČ: 26735580, za nabídkovou cenu: 2 794 000,51 Kč bez DPH  

 

 

13)  Plán hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. na rok 2019 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 

47551828 aktualizovaný Plán hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, 

IČ: 47551828, na rok 2019 předložený jednatelem společnosti Ing. Davidem Kodymem, ve kterém je navržen 

záporný hospodářský výsledek ve výši  - 503 tis. Kč. 

 

14) Vodné a stočné kalkulace pro rok 2019 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. kalkulaci ceny vodného a stočného na 

rok 2019 předloženou firmou EKOS Řevnice spol. s.r.o.   

Rada města schvaluje: 

 zvýšení ceny vodného a stočného o 5 %, resp. 3,5%  podle metodiky aplikované od roku 2016 tj. cca 3,30 Kč včetně 

DPH na 1 m3 vodného a stočného 

 zvýšení ceny o cca 12%, resp.1,5% u ceny pitné vody předané a odpadní vody převzaté, provozně souvisejících 

vodovodů a kanalizací na rok 2019  

  

15) Dodatek č. 12 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnic ze dne 

30.6.2010 –EKOS 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 12 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnic ze dne 

30.6.2010 se společností EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 47551828, kterým se mění 

odstavec 12. článku 6 (Finanční záležitosti).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


