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Výpis usnesení přijatých na 12. jednání  rady města Řevnice ze dne 13.2.2019 

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

3) Pronájem Lesního divadla - 27.7.2019 - Rockabilly CZ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření nájemní smlouvy s Pavlem Růžičkou, IČ: 70757941, se sídlem Mladenova 3236/4, 143 00 Praha 4, společníkem 

sdružení Rockabilly CZ, jejímž předmětem je pronájem Lesního divadla dne 27.7.2019 pro konání rock´n´rollového a 

rockabilly festivalu „Rockabilly CZ Rumble“ za nájemné ve výši 10.000,- Kč + 21% DPH.  

 

4) Dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu části pozemku parc.č. 2699 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě podnájmu na užívání části pozemku parc.č. 2699 v k.ú. Řevnice uzavřené dne 

24.4.2018 mezi městem Řevnice a Jaroslavem Svitákem, IČ: 05041112, sídlem Selecká 645, 252 30 Řevnice, jehož 

předmětem je rozšíření výměry předmětu podnájmu z 39 m
2
 na 43 m

2
 a rozšíření účelu podnájmu o umístění 

kontejneru o rozměru 2,2m x 1,4m. 

 

5) Bezúplatný převod majetku ZŠ Řevnice - kuchyňské nádobí do školní jídelny 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

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

se o kuchyňské nádobí do školní jídelny (6 kusů gastronádob s víkem, 10 kusů plechů) v celkové hodnotě 15.773,72 Kč 

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

 

6) Rozpočtové opatření č. 1/2019 – návrh 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2019, které upravuje schválený rozpočet na rok 2019 tak,  

že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 27.405.100,- Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 

2019 na straně příjmů 80.690.340,- Kč (80.690 tisíc Kč) a na straně výdajů 142.155.810,- Kč (142.156 tisíc Kč) bez 

financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8113 a položky 8115 (8113 – krátkodobé přijaté finanční 

prostředky a 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 145.690.340,- Kč 

(145.690 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 

prostředků) činí výdaje 145.690.340,- Kč (145.690 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků 

uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím krátkodobých finančních prostředků. 

 

7) Vyhodnocení činnosti městské policie v roce 2018 

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za rok 2018 zpracovaná vrchním strážníkem Bc. Jiřím 

Dlaskem. 

 

8) SOSB-VB-IV-12-6023581- ČEZ Distribuce a.s.-Řevnice, č. parc. 645/31 – kNN 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování zařízení 

distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o  služebnosti podle § 

1257 až § 1266 občanského zákoníku (v zemi uložené kabelové vedení NN 0,4kV v rozsahu cca 4 délkové metry) 

v pozemku parc.č. 646 v obci a k. ú. Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb 

schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 1.000,- Kč (bez DPH); 

  udělení oprávnění provést stavbu zařízení distribuční soustavy ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona a 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést 

stavbu č. IV-12-6023581- ČEZ Distribuce a.s.-Řevnice, č. parc. 645/31 – kNN. 

 

9) Dotační management na akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Řevnice“ pro žádost o dotaci v rámci 

výzvy č. 07 – podpora složek IZS vyhlášené MAS Karlštejnsko 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření příkazní smlouvy s firmou Miloslava Vlková, IČ:76601674, Masečín 390, 252 07 Štěchovice na zpracování 

žádosti o dotaci a zpracování studie proveditelnosti za cenu 50.000,- Kč a administraci závěrečného vyhodnocení akce 

za cenu 10.000,- Kč, celková cena 60.000,- Kč (není plátce DPH) na akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Řevnice“ 

v rámci výzvy č. 07 – podpora složek IZS vyhlášené MAS Karlštejnsko. 
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Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 60.000,- Kč na dotační management k akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice 

Řevnice“ do rozpočtového opatření č.2/2019. 

 

10) Dotační management na akci „Komunitní centrum nádraží Řevnice“ pro žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 

05 – sociální služby vyhlášené MAS Karlštejnsko 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření příkazní smlouvy s firmou Miloslava Vlková, IČ: 76601674, Masečín 390, 252 07 Štěchovice na zpracování 

žádosti o dotaci a zpracování studie proveditelnosti za cenu 50.000,- Kč a administraci závěrečného vyhodnocení akce 

za cenu 10.000,- Kč, celková cena 60.000,- Kč (není plátce DPH) na akci „Komunitní centrum nádraží Řevnice“ v rámci 

výzvy č. 05 – sociální služby vyhlášené MAS Karlštejnsko. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku  60.000,- Kč na dotační management k akci „Komunitní centrum nádraží 

Řevnice“ do rozpočtového opatření č.2/2019. 

 

11) Cenová nabídka na provedení auditu společnosti EKOS Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nabídku společnosti Audikon s.r.o., IČ:60838515, se sídlem Žižkova tř.309/12, 370 01 České Budějovice na provedení 

auditu hospodaření společnosti EKOS spol. s r.o., za cenu 40.000,- bez DPH (tj. 48.400,- Kč vč. DPH). 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru objednat provedení auditu hospodaření společnosti EKOS spol. s r.o. u společnosti Audikon 

s.r.o. za nabídkovou cenu  40.000,- Kč bez DPH (tj. 48.400,- Kč vč. DPH) 

 zařadit částku 48.400,- Kč na provedení auditu hospodaření společnosti EKOS spol. s r.o. do rozpočtového opatření 

č.2/2019 (§ 3722, pol. 5166). 

 

12) Změna ve složení kulturní komise 

Usnesení:  

Rada města bere na vědomí: 

 informaci o změně ve složení kulturní komise. 

Rada města jmenuje:  

 členem Kulturní komise města Řevnice Veroniku Starou a Silvii Klempererovou. 

 

13) Odměna za vedení kulturní komise 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 odměnu ve výši 2.000,- Kč za měsíc v období 1.3. až 31.12.2019 předsedkyni kulturní komise MgA. Marii Reslové za 

vedení a organizaci činnosti kulturní komise (předpokladem je vykazovaná pravidelná měsíční činnost komise).  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 20.000,- Kč na odměny za vedení kulturní komise v období 3-12/2019, do 

rozpočtového opatření č. 2/2019. 


