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Výpis usnesení přijatých na 14. jednání  rady města Řevnice ze dne 27.2.2019 

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

3) Žádost o souhlas s výměnou kuchyňské linky – byt č. 214  v č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nájemci bytu č. 214 v bytovém domě č.p. 928 ve Školní ulici na základě jeho žádosti, výměnu stávající kuchyňské 

linky za novou - na náklady nájemce. 

 

4) Pronájem Lesního divadla - 11.5.2019 – svatba   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření nájemní smlouvy s panem J. V., 338 24 Bušovice, jejímž předmětem je pronájem areálu Lesního divadla 

dne 11.5.2019 za účelem jeho užívání pro konání svatebního obřadu a setkání svatebčanů, za nájemné ve výši 4.000,- 

Kč + 21% DPH, tj. celkem 4.840,- Kč. 

 

5) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě z 27.10.2010 -  HZS - č. p. 174  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 27.1.2010 (na užívání budovy č. p. 174 a souvisejících pozemků) s 

Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, IČ: 70885371, se sídlem Jana Palacha 

1970, 272 01 Kladno, jehož předmětem je zvýšení měsíčního nájemného z 30.810,- Kč na 40.000,- Kč v období 

1.3.2019 – 27.1.2020. 

 

6) Výpůjčka nebytových prostor v č.p. 29 Divadelnímu spolku Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr bezplatné výpůjčky sklepních prostor v budově  č.p. 29 (Zámeček) – místnosti o výměře 36 m
2
 a místnosti o 

výměře 12 m
2
 spolku Divadelní soubor Řevnice, IČO: 26515164, se sídlem Mníšecká 29, 252 30 Řevnice s měsíčním 

hrazením paušálu za služby ve výši 500,- Kč. 

 

7) ZUŠ – schválení hospodářského výsledku za rok 2018 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 účetní závěrku Základní umělecké školy Řevnice sestavenou k 31.12.2018. 

 rozdělení dosaženého hospodářského výsledku ZUŠ Řevnice za rok 2018 ve výši + 219.434,15 Kč takto:  

 do rezervního fondu                           169 434,15 Kč 

 do fondu odměn                                    50 000,00 Kč. 

 

 

8) Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2019 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 1.378.000,- Kč od Středočeského kraje 

na zajištění poskytování sociální služby v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování 

sociální služby evidenční číslo S-0529/SOC/2019 a přílohy č. 1 – úprava v položkovém čerpání rozpočtu sociální 

služby – pečovatelská služba. 

 

9) Výpůjčka veřejného prostranství – Náruč, z.s. – Hravě a zdravě 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 bezplatnou výpůjčku veřejného prostranství - nám. Krále Jiřího z Poděbrad - spolku Náruč, IČ: 70106339 v sobotu 

8. června 2019 od 7 do 19 hodin za účelem uspořádání rodinného festivalu Hravě a zdravě a zajištění povolení 

uzavírky krajské silnice II/115 v úseku vedoucím přes náměstí Krále Jiřího z Poděbrad pro provoz motorových 

vozidel včetně zajištění dopravního značení a jeho rozmístění.  
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10) Uzavření kupní smlouvy na dodávku serveru pro účetní systém Orsoft – Metronomy s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření kupní smlouvy na dodávku serveru pro nový účetní systém mezi městem Řevnice a společností Metronomy 

CZ s.r.o, se sídlem Herrmannova 120, 252 30 Řevnice, IČ: 27120422 za nabídkovou cenu 99.627,- Kč bez DPH (tj. 

120 549,- Kč vč. DPH 21%).  

 

11) MŠ – schválení hospodářského výsledku za rok 2018 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 účetní závěrku Mateřské školy Řevnice sestavenou k 31.12.2018. 

 rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši + 102.425,95 Kč takto: 

 do rezervního fondu                                   62 425,95 Kč 

 do fondu odměn                                          40 000,00 Kč. 

 

12) Studie proveditelnosti PPO v lokalitě Na Jamách   

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie proveditelnosti protipovodňových opatření 

v lokalitě Na Jamách s firmou HYDROPRO Engineering s.r.o., IČ:06659594, se sídlem Boženy Němcové  12/2, 370 

01 České Budějovice na část I. plnění (základní nabídka) za cenu 117.500,- Kč bez DPH a na část II. plnění 

(rozšíření nabídky) za cenu 96.000,- Kč bez DPH. Celková cena bez DPH je 213.500,- Kč, s DPH 258.335,- Kč. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku  258.335,- Kč za zpracování studie PPO od firmy HYDROPRO Engineering 

s.r.o., IČ: 06659594 do rozpočtového opatření č. 2/2019  (§ 2331/6121). 

 

13) Výsledek výběrového řízení na nákup osobního vozidla Městské policie Řevnice  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 koupi automobilu pro potřeby Městské policie Řevnice společnost Srba servis s.r.o., Příjezdní 188, Jíloviště, IČ: 

62955128 za nabídkovou cenu 348 117,- Kč vč. DPH, vítěze výběrového řízení a uzavření kupní smlouvy.  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zajistit uzavření kupní smlouvy se společností Srba servis s.r.o., Příjezdní 188, Jíloviště, IČ: 

62955128 na dodání automobilu pro potřeby Městské policie Řevnice dle cenové nabídky předložené ve výběrovém 

řízení. 

 
14) Výzva k vrácení části dotace – ROP –Přednádraží  

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s vrácením části dotace ve výši 6497,- Kč, která byla městu Řevnice poskytnuta ROP Střední Čechy v souvislosti 

s akcí „Zkvalitnění dopravní obslužnosti vlakového nádraží v Řevnicích“. Důvodem vrácení části je včas neohlášená 

změna v projektu (přesun betonových zábran). 

 

 

 


