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Výpis usnesení přijatých na 8. jednání  rady města Řevnice ze dne 9.1.2019 

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

3) Smlouva o zajišťování dílčích činností na veřejném pohřebišti v Řevnicích      

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o zajišťování dílčích činností na veřejném pohřebišti v Řevnicích s Jaroslavou Filecovou, IČ: 49839110, se 

sídlem Kaplířova 766/6, Beroun - Závodí, 266 01  Beroun, jejímž předmětem je zajištění výkopových prácí souvisejících 

s pohřbením a exhumací, pohřbívání lidských pozůstatků a lidských ostatků do hrobů a hrobek a provádění exhumací (výnosy z 

činností prováděných firmou Jaroslava Filecová na základě jí uzavřeného smluvního vztahu s třetími osobami jsou jejím 

příjmem).  

 

4) Žádost o souhlas s pořádáním Svojsíkova závodu na území katastru města Řevnice 

Usnesení: 

Rada města souhlasí:  

 s uspořádání Svojsíkova závodu, pořádaného zájmovým spolkem Junák – český skaut, kraj Praha, IČ: 61387959, Senovážné 

nám. 24, 110 00 Praha 1, na území katastru města Řevnice dne 8.6.2019 za podmínky, že po akci bude proveden řádný úklid.  

 

5) Výsledek VŘ – vedoucí Pečovatelské služby města Řevnice 

Usnesení: 

Rada města jmenuje: 

 s účinností od 1.3.2019  Mgr. Moniku Gorošovou,vedoucí Pečovatelské služby města Řevnice. 

 

6) Odměna ředitelce MŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 odměnu ředitelce Mateřské školy Řevnice Pavlíně Neprašové v navržené výši. 

 

7) Zřízení komisí pro období 2018 - 2022 

Usnesení: 

Rada města zřizuje: 

 pro období 2018 – 2022 jako poradní orgány rady města následující komise: 

- sociální komisi ve složení: Lada Vávrová, Monika Kučerová, Libuše Arnoldová, Lidmila Svobodová, MUDr. Jaroslava 

Dercová; 

- kulturní komisi ve složení: Marie Reslová, Jan Schlindenbuch, Ing. arch. Alice Čermáková, Adam Langr, Václav Hlaváček;  

- komisi pro životní prostředí ve složení:  Jan Hlaváček, Martin Arnold, Martina Skovajsová, Emil Ráž, Ing. arch. Alice 

Čermáková.  

Rada města pověřuje: 

 vedením kulturní komise ve funkci předsedy MgA. Marii Reslovou. 

 

8) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2019 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2019 ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

Rada města ustanovuje: 

 komisi pro vyhodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města v roce 2019 v tomto složení: Ing. arch. Alice Čermáková, Mgr. 

Veronika Stará, Ing. Alice Bečková, Václav Hlaváček, Mgr. Anna Schlindenbuch a ukládá komisi projednat přidělení dotací 

v prvním kole nejpozději do 22.3.2019. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru přesunout v rozpočtu v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2009 částku 50 tisíc z §3429/pol. 5192 do 

§3421/pol. 5222; 

 správnímu odboru zveřejnit tato pravidla a výzvy k podávání žádostí na úřední desce, resp. webových stránkách města 

nejpozději 10.1.2019. 

 

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

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je 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 vlastníkovi pozemků parc.č. 1919/1 

a parc.č. 1919/2. 

 

10) Pronájem pozemků Povodí Vltavy, s.p. - výstavba rybího přechodu a vodácké propusti 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem pozemku  parc. č. 3278/1, ostatní plocha, o výměře 417 m2, pozemku 

parc. č. 3278/2, ostatní plocha,  o výměře 567 m2 a pozemku parc. č. 3280/3, ostatní plocha, o výměře 422 m2, všechny v k.ú. 
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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. 

 

11) Výpůjčka pozemků Povodí Vltavy, s.p. - výstavba rybího přechodu a vodácké propusti 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je bezplatná výpůjčka části pozemku parc.č. 3416/1 o výměře 29 m2 (z celkových 

1108 m2), části pozemku parc. č. 3416/2 o výměře 16 m2  (z celkových 37 m2)  a části pozemku parc.č. 3081 o výměře 140 m2  (z 

celkových 176 m2), 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) a uzavření smlouvy o 

výpůjčce. 

 

12) Bezúplatný převod majetku ZŠ Řevnice - vybavení učeben v přístavbě budovy č.p. 600 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 bezúplatný převod majetku města Základní škole Řevnice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku. Jedná se o 

vybavení učeben v nově vybudované přístavbě budovy č.p. 600 ve Školní ulici v Řevnicích v celkové hodnotě 2.039.829,59 Kč vč. 

DPH (dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tisíc Kč za 1 ks nebo ucelený soubor).  

 

13) Dodatek č. 4 zřizovací listiny Základní školy Řevnice 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 k úplnému znění Zřizovací listiny Základní školy Řevnice, příspěvkové organizace ze 

dne 11.11.2009, na základě kterého se s účinností od 1.3.2019 svěřuje základní škole do správy nový dlouhodobý hmotný 

majetek s pořizovací cenou nad 40 tisíc Kč za 1 ks nebo ucelený soubor (ovládací pult v jazykové učebně v hodnotě 71.877,79 Kč 

vč. DPH a měřící sada senzorů do přírodovědné učebny v hodnotě 54.159,62 Kč vč. DPH), tj. kterým se mění Příloha č. 1 - 

soupis dlouhodobého majetku, který je předáván organizaci k hospodaření (tzv. „svěřený majetek“). 

 

14) Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele „Revitalizace ZŠ Řevnice - konektivita“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu s názvem: „Revitalizace ZŠ Řevnice - konektivita“.  

Rada města uděluje: 

 výjimku z vnitřního předpisu č. 3/2015 , Čl. V, odst. 7 o zveřejnění výzvy k podání nabídek na stránkách zadavatele, kdy 

v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce dotací z IROP, příl. Č. 3 Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek 

pro programové období 2014-2020, budou osloveni přímo vybraní dodavatelé. 

Rada města schvaluje: 

 komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a výběr nejvhodnějšího uchazeče ve složení: Bohdana Slámová, 

Bohumil Ruml (Dobnet), Ing. Petr Šiška a náhradníky: Věra Jaskevičová, Michal Kliner. 

 

15) Žádost o poskytnutí podpory z Výzvy č. 11/2018 na lehký užitkový elektromobil  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 podání Žádosti o poskytnutí podpory z Výzvy č. 11/2018 v rámci Národního programu Životní prostředí na nákup lehkého 

užitkového elektromobilu, který by nahradil jedno dosluhující vozidlo Multicar M25 technických služeb města. Podpora je 

poskytována až do výše 40% způsobilých výdajů na pořízení vozidla. Náklady na zpracování žádosti jsou 2.000,- Kč.  

 

16) Autorský dozor projektu: „Revitalizace Základní školy Řevnice“ – uzavření smlouvy 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření smlouvy o výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Revitalizace Základní školy Řevnice“. Autorský dozor bude 

vykonávat firma ASLB spol. s.r.o., se sídlem Dětská 2571/178, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO/DIČ: 241 22 025 za částku 

20 000,- Kč bez DPH/měsíc. Celková částka po dobu stavby 8 měsíců činí 160 000,- Kč bez DPH (193 600,- Kč vč. DPH). 

 

 

 

 

 


