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Výpis usnesení přijatých na 28. jednání  rady města Řevnice ze dne 12.6.2019 

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

 

3) Dodatek č. 1 ke SOSB č. IE-12-6006900/VB/01 ze dne 28.2.2019  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o 

právu provést stavbu č. IE-12-6006900/VB/01 Řevnice – obnova NN z TS Fara PZ_3958 ze dne 28.2.2019, jehož 

předmětem je rozšíření pozemků dotčených věcným břemenem o pozemky parc. č. 1572 a parc.č. 1705/1 v obci a 

k.ú. Řevnice. 
 

4) Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 273 spolku Náruč - vyhrazené parkovací místo  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr pronájmu části pozemku parc. č. 273 v obci a k.ú. Řevnice (ulice 28. října) o velikosti 2,5 x 5,5 m – viz. 

přiložený nákres - zapsanému spolku Náruč, IČO: 70106339, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 

Řevnice za účelem zřízení 1 vyhrazeného parkovacího místa pro gastro provozovnu v č.p. 1119 a to za cenu 1.000,- 

Kč + DPH/rok. 
 

5) Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění odpadového hospodářství – EKOS 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o zajištění odpadového hospodářství uzavřené dne 31.12.2015 mezi městem 

Řevnice a společností EKOS Řevnice, spol. s r.o., kterým se nahrazuje příloha č. 2 Ceník služeb v celém rozsahu. 

Rada města bere na vědomí: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. uzavření dodatku č.6 ke Smlouvě o 

zajištění odpadového hospodářství uzavřené dne 31.12.2015, kterým se nahrazuje příloha č. 2 Ceník služeb v celém 

rozsahu. 

 

6) Nabídka na aplikaci roztoku MgCl2 (chlorid hořečnatý) na povrchy vybraných nezpevněných 

komunikací ke snížení prašnosti 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nabídku na aplikaci roztoku chloridu hořečnatého pro snížení prašnosti na vybrané povrchy nezpevněných 

komunikací v Řevnicích od společnosti IGPE s.r.o. za cenu 196 700,- Kč bez DPH a 238 007 Kč včetně DPH. 

 

7) Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu na cizím pozemku - sběrný dvůr - EKOS 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu na cizím pozemku uzavřené dne 9.11.2016 mezi městem 

Řevnice a společností EKOS Řevnice, spol. s r.o., kterým se rozšiřuje předmět smlouvy o souhlas společnosti EKOS 

Řevnice, spol. s r.o. s terénními úpravami na pozemku parc.č. 3659/23 v k.ú. Řevnice, které budou spočívat v 

provedení násypu v části západní strany tělesa skládky. 

Rada města souhlasí: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o 

právu provést stavbu na cizím pozemku uzavřené dne 9.11.2016 mezi městem Řevnice a společností EKOS Řevnice, 

spol. s r.o., kterým se rozšiřuje předmět smlouvy o souhlas společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. s terénními 

úpravami na pozemku parc.č. 3659/23 v k.ú. Řevnice, které budou spočívat v provedení násypu v části západní 

strany tělesa skládky. 
 

8) Odměna ředitelce MŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 odměnu ředitelce Mateřské školy Řevnice, Pavlíně Neprašové v navržené výši. 

 

9) MŠ – Žádost o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 

 Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uvolnění a převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 150 000,- Kč 
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 uvolnění finančních prostředků z investičního fondu MŠ Řevnice ve výši 150 000,- Kč na výměnu podlahové krytiny 

v prvním patře budovy a případných zednických prací ve třídě MŠ.  

 

10) Zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby „Zateplení obvodového pláště městského úřadu 

parc.č. 93, k.ú.  Řevnice a Stavební úpravy podkroví Městského úřadu Řevnice parc.č. 93, k.ú. 

Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací dokumentaci k opakovanému  výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací v rámci projektu: 

„Zateplení obvodového pláště městského úřadu parc.č. 93, k.ú. Řevnice a Stavební úpravy podkroví Městského 

úřadu Řevnice parc.č. 93, k.ú. Řevnice“. 

 hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Věra Jaskevičová, Jana Petrášková, náhradníci: Bohdana 

Slámová, Michal Kliner 

 

11) Výběrové řízení – Administrativní pracovník Městské policie Řevnice   

Usnesení: 

Rada města rozhodla: 

 o zvýšení počtu pracovníků Městské policie na celkový počet 6 osob. 

 přijetí 1 nového zaměstnance na pracovní pozici administrativní pracovník Městské policie Řevnice. 

Rada města ukládá: 

 starostovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa administrativní pracovník Městské policie Řevnice. 
 

12) Odměna ředitelce ZUŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 odměnu ředitelce Základní umělecké školy Řevnice, MgA. Ivaně Junkové v navržené výši. 

 

13) Záměr podání žádosti o dotaci na vybudování a provoz dětské skupiny, uzavření příkazní smlouvy  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr podání žádosti o dotaci na vybudování a provoz dětské skupiny ve výzvě č. 03_19_111 – Podpora vzniku a 

provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace mimo Prahu, předpokládané celkové způsobilé výdaje 4 

820 400,- Kč, příspěvek z Evropského sociálního fondu ESF 4 097 340,- Kč, národní zdroje 482 040,- Kč a vlastní 

zdroje financování města 241 020,- Kč. 

 uzavření příkazní smlouvy na administraci vč. zpracování žádosti o dotaci a poradenskou a expertní pomoc 

v souvislosti s podáním projektové žádosti na získaní finanční podpory z Evropského sociálního fondu (ESF), výzva 

č. 03_19_111 – Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace mimo Prahu s firmou 

Matka Podnikatelka, se sídlem Rudolfa Holeky 636/2, Praha 9 Černý Most, IČ 06495150, zastoupená Bc. Petrou 

Guzi Ševčíkovou, za celkovou cenu ve výši 5,5 % z výše přiznané dotace (tyto náklady budou uznatelnými náklady 

dotace a placeno bude jen v případě přiznání dotace). 

 
 

14) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa el. zařízení - náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa el. zařízení k distribuční soustavě č. 

19_SOBS01_4121535057 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – 

Podmokly, jejímž předmětem je závazek provozovatele distribuční soustavy uzavřít smlouvu o připojení odběrného 

zařízení pro odběr elektřiny v odběrném místě na adrese náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, parc.č. 114/1, k.ú. 

Řevnice a závazek města Řevnice uhradit společnosti ČEZ Distribuce, a.s. částku 40.000,- Kč jako podíl na 

oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. 


