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Výpis usnesení přijatých na 33. jednání  rady města Řevnice ze dne 24.7.2019 

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

3) Žádosti ve 2. kole programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, 

vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ – přidělení dotací 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 přidělení dotace na podporu konkrétního projektu nebo akce na rok 2019 v rámci II. kola programu „Podpora 

konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního 

prostředí“ zapsanému spolku Sportclub Řevnice, IČO: 26562928 ve výši 3.000,- Kč; 
 uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na podporu konkrétní akce z rozpočtu města Řevnice v roce 

2019 se zapsaným spolkem Sportclub Řevnice, IČO: 26562928 dle vzorové smlouvy schválené Radou města Řevnice 

dne 19.2.2016. 

 

 

4) Dohoda o investičním příspěvku a darovací smlouva - ul. Podbrdská 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení bezplatné přijetí pozemku parc.č. 645/28 v k.ú. Řevnice do vlastnictví města 

Řevnice a uzavření darovací smlouvy; 

 zastupitelstvu města ke schválení přijetí investičního příspěvku 300.000,- Kč na vybudování nového zpevněného 

povrchu v ulici Podbrdská na pozemcích parc.č. 645/28 a parc.č. 646 v k.ú. Řevnice a uzavření dohody o investičním 

příspěvku.   

 

5) SOSB-VB-IV-12-6024903-nám. Krále Jiřího z Poděbrad-ČEZ Distribuce 

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 25 délkových metrů a 

pojistková skříň) v pozemku parc.č. 114/1 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 3.500,- Kč (bez DPH); 

 udělení souhlasu s provedením stavby zařízení distribuční soustavy ve smyslu příslušných ustanovení stavebního 

zákona a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-

6024903. 
 

6) Stavební úpravy stanice HZS v Řevnicích – Dodatek č.2  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zakázku „Stavební úpravy stanice HZS v Řevnicích“, s firmou 

RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Praha, IČ: 26735580, kterým bude upravena cena za zhotovení díla na částku 

3.155.215,74 Kč tj. 3.817.811,10 Kč včetně DPH. 
 

 

7) Zklidnění dopravy v oblasti za vodou 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zklidnění dopravy v oblasti za vodou pomocí SDZ „zóna“ se symboly DZ B 20 s číslem 30 a DZ A 22 s nápisem 

Přednost zprava a doplnění úpravy na vjezdu pomocí kruhových polštářů. Nutno projednat a odsouhlasit Policií 

ČR, KŘPSK a následně získat „Stanovení“ od MěÚ Černošice. 

 

8) Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova technologie úpravny vody u Berounky“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 podání žádosti o dotaci v rámci programu MŽP, číslo výzvy 2/2018, prioritní osa 1. Voda, podporované aktivity: 1.6 

A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody na projekt „Obnova technologie úpravny vody u Berounky“  
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9) Mimořádná prohlídka lávky přes řeku Berounku v Řevnicích 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 výsledek mimořádné prohlídky lávky přes Berounku v Řevnicích zpracovaný firmou Pontex, spol. s r.o.  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru provedení odstranění zjištěných závad. Zejména se jedná o závady, které je nutné odstranit 

ihned: 1) bezodkladně opravit zábradlí v místech uvolněných spojů, 2) místo stávajícího dopravního značení 

omezujícího zatížitelnost je nutno osadit oboustranně SDZ B13=3t, 3) vyzvat správce kabelových sítí uložených 

podél levého chodníku k opravě konzol, na které jsou sítě uloženy, 4) vyzvat správce převáděných kabelových sítí k 

řádné opravě jejich chrániček, resp. k uchycení chrániček. 

 

10) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 6 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 5.8.2019 v budově Zámečku, 

Mníšecká 29 od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení 

2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3) Schválení programu  

4) Zpráva o činnosti rady města 

5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

6) Zpráva o činnosti finančního výboru 

7) Zpráva o činnosti výboru pro územní plán 

8) Výsledky hospodaření společnosti EKOS za rok 2018 a výroční zpráva  

9) Převod majetku společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. na město Řevnice 

10) Smlouva o společné investici, založení vodohospodářského družstva 

11) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Řevnice. 

12) Nabídka k odkupu od Le-Investment, spol. s r.o. – pozemky parc.č. 3073 a parc.č. 2732/6 

13) Diskuse 

14) Nabídka úvěru na předfinancování investiční dotační akce – Přednádraží II.  

15) Nabídka úvěru na financování investiční akce – Rekonstrukce komunikací  

16) Smlouva o finančním příspěvku a darovací smlouva - ul. Podbrdská 

17) Prodej pozemku parc.č. 1963/21 

18) Koupě pozemků – lokalita „Za vodou“, ul. Karlštejnská 

19) Přijetí dotace od Středočeského kraje – Za hudbou do lesa 

20) Přijetí dotace od OPŽP – na akci „Retence vody u ZŠ v Řevnicích“ 

21) Přijetí dotace ze SZIF – na akci „Lesní cesta Strážný vrch“ 

22) Rozpočtové opatření č. 2/2019 - návrh 

23) Různé 

24) Závěr 

 

11) Rozhodnutí o poskytnutí dotace  - Retence vody u ZŠ v Řevnicích 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci o Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace z operačního programu 11531 na akci 

Retence vodu u ZŠ v Řevnicích.  

Rada města doporučuje:  

 zastupitelstvu města ke schválení přijetí dotace z operačního programu 11531 Ministerstva životního prostředí na 

akci „Retence vody u ZŠ v Řevnicích“. Celkové náklady akce činí 1.238.239,92 Kč vč. DPH, výše dotace 1.052.503,92 

Kč a vlastní spoluúčast města 185.736,- Kč. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 185.736,- Kč (spoluúčast města) na akci“Retence vody u ZŠ v Řevnicích“ do 

rozpočtového opatření č.3/2019. 

 

12) Text vzorové smlouvy mezi městem Řevnice a podnikatelskými subjekty 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 text vzorové smlouvy mezi městem Řevnice a podnikatelskými subjekty na území města Řevnice na zajištění svozu 

odpadu. 
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13) Složení komise pro otevírání obálek – VŘ administrativní pracovník MP Řevnice 

Usnesení: 

 Rada města schvaluje:  

 komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Bc. Jiří Dlask, Petra Karešová, náhradník: Věra Jaskevičová .  


