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Výpis usnesení přijatých na 43. jednání  rady města Řevnice ze dne 2.10.2019 

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

 

 

3) Žádost o individuální dotaci na akci „Memoriál Davida Laciny“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Řevnice na rok 2019 ve výši 3.000,- Kč paní J. V., 

trvale bytem Řevnice, na podporu 3. ročníku turnaje v malé kopané - „Memoriál Davida Laciny“, který 

se bude konat 18.12.2019 v sportcentru Liďák a uzavření veřejnoprávní smlouvy v přiloženém znění.  

 

4) Žádost o individuální dotaci na akci „Pochod za Mikulášem“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Řevnice na rok 2019 ve výši 5.000,- Kč paní Z. B., 

trvale bytem Řevnice, na podporu akce „Pochod za Mikulášem“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

v přiloženém znění.  

 

5) Smlouva o nájmu stožáru pro umístění internetového přijímače a vysílače – DOBNET, z.s.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o nájmu stožáru pro umístění internetového přijímače a vysílače umístěného na 

pozemku parc.č. 3659/23 v k.ú. Řevnice (areál skládky TKO) v přiloženém znění se zapsaným spolkem 

DOBNET, IČO: 26630214, sídlem Palackého 27, 252 29 Dobřichovice za nájemné 12.000,- Kč/rok. 

 

6) Nové nájemní smlouvy - byty zvláštního určení v bytovém domě č.p. 928 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 uzavření nových nájemních smluv na užívání bytů zvláštního určení v bytovém domě č.p. 928 ve Školní 

ulici se současnými nájemci bytů č. 102, 103, 129, 204, 205, 206, 207, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 

215, 216, 217, 218, 219, 321, 322, 323, 324, 326, 327 a 328 dle vzoru nájemní smlouvy schváleného radou 

města dne 14.8.2019. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou, od 1.1.2020 s nájemným 75,-

Kč/m
2
/měsíc s tím, že nájemné je možné upravit o míru inflace a také na základě znaleckého posudku 

vyhotoveného soudním znalcem tak, aby odpovídalo aktuálnímu nákladovému nájemnému.  

 

7) SOVB-IP-12-6013729/1-ČEZ Distribuce-ul. Komenského 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční 

soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení NN) v pozemku parc. č. 

1319 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Komenského) v rozsahu dle geometrického plánu č. 2372-180050/2019 pro 

oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 

15. 11. 2010 ve výši 5.000,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IP-

12-6013729_1 „ŘEVNICE - Komenského č-p. 100 kNN“. 

 

8) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 7 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 14.10.2019 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) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy – Karlštejn 

9) Smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 020/955/2019 - Lesy ČR, s.p. – lesní pozemky 

10) Rozpočtové opatření č. 3/2019 – návrh 
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11) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 870/10/LCD ze dne 7. 6. 2010 

12) Záměr podání žádosti o dotaci na „Obnova technologie úpravny vody u Berounky“ 

13) Diskuse 

14) Různé 

15) Závěr 

 

9) Žádost o poskytnutí finančních prostředků na platy zaměstnanců MŠ Řevnice 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 finanční podporu rozpočtu MŠ Řevnice ve výši 100.000,- Kč v oblasti mzdových prostředků na pokrytí 

platu nově přijaté učitelky MŠ za období srpen – prosinec 2019. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 100.000,- Kč do rozpočtového opatření č. 3/2019  

 

10) Filmový festival „Jeden svět“ – souhlas s konáním, uzavření partnerské smlouvy, uzavření 

dodatku č.1 k partnerské smlouvě  

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s pořádáním filmového festivalu Jeden svět v Řevnicích ve dnech 25. – 28.3.2020 

Rada města schvaluje:  

 uzavření Smlouvy o zajištění příprav a organizace kulturní akce – Mezinárodního filmového festivalu 

dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Řevnicích mezi městem Řevnice a společností 

Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, Praha 2, 120 00, IČ: 25755277, DIČ: CZ25755277. 

 uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o zajištění příprav a organizace kulturní akce, kterým se mění Článek 

II. Základní ujednání a doplňuje se o odst.5  smluvní pokuta při porušení pravidel partnerem festivalu). 

 

11)  SDZ na účelové komunikaci tvořící příjezd k RD č.p. 542 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 osazení SDZ B 28 „Zákaz zastavení“ na příjezdové cestě k domu č.p. 542 v Řevnicích.  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru projednat návrh osazení SDZ B 28 s Policií ČR a v případě souhlasného 

stanoviska vyřídit Stanovení MUP na PK na MěÚ Černošice a prostřednictvím TS Řevnice zajistit 

pořízení a osazení DZ.  

 

12) Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka na akci „Obnova místních 

komunikací ve městě Řevnice“ – ul. Švabinského, K.Světlé a Havlíčkova 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka na akci „Obnova místních 

komunikací ve městě Řevnice“  - ul. ul. Švabinského, K.Světlé a Havlíčkova za částku 16.000,- Kč za měsíc 

od firmy Petr Lžička, IČ:45295522, Na Václavce 176/23, Praha 5. Při předpokládané době stavby 6 měsíce 

je celková cena výkonu TDS 96 000,- Kč (neplátce DPH). 

 

13) Smlouva o poskytnutí služeb v autodopravě Sběrný dvůr 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o poskytnutí služeb na zajištění nákladní autodopravy (Renault s hákem a hydraulickou 

rukou a Volvo s vlekem na velkoobjemové kontejnery) s firmou Kapex s.r.o., Krajinská 33/5, České 

Budějovice, IČ 28082745 za cenu 29,- Kč bez DPH za km v případě Renault s hydraulickou rukou a 49,- 

Kč bez DPH za km v případě Volva pro velkoobjemové kontejnery. Smlouva je na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce.   

 

 

14) Smlouva o výkonu odpovědného zástupce  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o výkonu funkce odpovědného zástupce za provozování činnosti podle živnostenského 

zákona – nakládání s nebezpečnými odpady od firmy Kapex s.r.o., Krajinská 33/5, České Budějovice, IČ 

28082745 za cenu 4.000,- Kč bez DPH za měsíc.  



 

3 

 

15) Nákup ohradových palet se sklopnou stěnou na přepravu štípaného dřeva  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nákup 40 ks použitých ohradových palet se sklopnou stěnou na přepravu štípaného dřeva od firmy 

Wooden Perudex s.r.o., IČ:05245800 za cenu 1.900,- Kč za kus bez DPH (2 299,- Kč za kus vč. DPH). 

Celková cena 91.960,- Kč včetně DPH a dopravy. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru vystavit objednávku na nákup 40 ks použitých ohradových palet se sklopnou 

stěnou na přepravu štípaného dřeva od firmy Wooden Perudex s.r.o., IČ:05245800 za cenu 1.900,- Kč za 

kus bez DPH (2 299,- Kč za kus vč. DPH). Celková cena 91.960,- Kč včetně DPH a dopravy. 

 ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 91.960,- Kč do rozpočtového opatření č. 3/2019  

 

16) Smlouva o nájmu – TJ Sokol – festival Jeden svět  

Usnesení:   

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o nájmu prostor Kina Řevnice za účelem konání festivalu Jeden svět mezi městem 

Řevnice a TJ Sokol Řevnice, Opletalova 89, 252 30 Řevnice, IČ:16946137 v přiloženém znění.  

 

 

 


