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Výpis usnesení přijatých na 36. jednání  rady města Řevnice ze dne 14.8.2019 

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

3) Žádost o příspěvek na provoz – Trans hospital plus  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 poskytnutí daru ve výši 20.000,- Kč v roce 2109 společnosti Trans hospital plus s.r.o., Mařákova 1080, 252 30  

Řevnice, IČ: 01571010, na pokrytí provozu zdravotnického záchranného zařízení.  

 uzavření darovací smlouvy mezi městem Řevnice a společností Trans hospital plus s.r.o, Mařákova 1080, 252 30  

Řevnice, IČ: 01571010, na pokrytí provozu zdravotnické záchranné služby v roce 2019 ve výši 20.000,-Kč 

Rada města doporučuje : 

 zastupitelstvu města schválení poskytnutí daru ve výši 60.000,- Kč v roce 2020 společnosti Trans hospital plus s.r.o., 

Mařákova 1080, 252 30  Řevnice, IČ: 01571010, na pokrytí provozu zdravotnického záchranného zařízení.  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 20.000,- Kč do rozpočtového opatření č.3/2019. 

 

4) Nová vzorová nájemní smlouva - byty v č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 text nové vzorové nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v bytovém domě č.p. 928 ve Školní ulici v přiloženém 

znění s nabytím účinnosti od 1.9.2019.  

 

5) Dohoda o využití kapacity dětské skupiny 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dohody o využití kapacity dětské skupiny se zapsaným spolkem Sokolík team, IČ 05501474, se sídlem Ve 

Škabrdli 424, Lety, PSČ 252 30 registrovaným v evidenci MPSV ČR), jejímž předmětem je přijetí až pěti tříletých 

dětí do Dětské skupiny Sokolík ve školním roce 2019/2020 za odměnu 3.000,- Kč/dítě/měsíc (po dobu 11 měsíců ve 

školním roce)  

 ekonomickému odboru zapracovat částku 45.000,- Kč do rozpočtového opatření č.3/2019 a částku 120.000,- Kč 

zapracovat do rozpočtu na rok 2020 na pokrytí nákladů umístění dětí nepřijatých do MŠ Řevnice ve školním roce 

2019/2020, které budou navštěvovat dětskou skupinu  při  Sokolík teamu z.s.  

 

6) Smlouva o dílo - pěší stezka Pišťák 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace (dokumentace k ohlášení či povolení stavby, 

dokumentace k provedení stavby), včetně inženýrské činnosti a výkazu výměr pro akci „Pěší stezka Pišťák“ 

s firmou A.KTI, s.r.o. se sídlem B. Antonínové 251/1, 621 00 Brno – Mokrá Hora, IČ: 63478722 za cenu 197.100,- Kč 

bez DPH (238.491,- Kč včetně DPH). 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 238.491,- Kč na zpracování projektové dokumentace pro akci „Pěší stezka 

Pišťák“ do rozpočtového opatření č.3/2019 
 

7) Texty pro zápis do kroniky za rok 2018 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 text pro zápis do kroniky města Řevnice za rok 2018 připravený předsedou letopisecké komise MUDr. Jindřichem 

Königem. 

 

8) Žádost o bezplatnou výpůjčku veřejného prostranství – Kašpárkovo staročeské divadlo  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 bezplatnou výpůjčku veřejného prostranství cca 50 m
2
 u budovy „Zámečku“ ve dnech 19. – 23.8.2019 za účelem 

uspořádán divadelních představení historického loutkového Kašpárkova staročeského divadla.  

 bezplatné umístění 15 reklamních tabulek na lampy veřejného osvětlení k propagaci představení.  
Schváleno: hlasování: 5/0/0 

Zodpovídá: starosta/MěKS/Stará 

Termín: 15.8.2019 
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9) Smlouva o zřízení služebnosti - dešťová kanalizace - NS Řevnice  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Řevnice a společností NS Řevnice a.s., IČ: 

04285620, jejímž předmětem je zřízení služebnosti ve prospěch města Řevnice, která spočívá především v právu 

města zřídit na služebném pozemku parc.č. 3187/1 v k.ú. Řevnice stoku dešťové kanalizace, provozovat ji a udržovat 

a to v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 2352-1/2019 za jednorázovou úplatu ve výši 20.000,- Kč + DPH. 

 

10) Výsledky EKOS za období  6/2019 

Rada města bere na vědomí: 

 výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 

Řevnice za období 6/2019. 
 


