
 

1 

 

Výpis usnesení přijatých na 51. jednání  rady města Řevnice ze dne 4.12.2019 

(upraveno podle zákona zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) 
 

 

3) Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města k vydání obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 3/2019 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je přílohou 

tohoto usnesení.  

Rada města ukládá: 

 starostovi předložit vydání vyhlášky na program zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 16.12.2019. 

 

4) Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města k vydání obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 4/2019, o místním poplatku ze psů, která 

je přílohou tohoto usnesení.  

Rada města ukládá: 

 starostovi předložit vydání vyhlášky na program zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 16.12.2019. 

 

5) Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města k vydání obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu, 

která je přílohou tohoto usnesení.  

Rada města ukládá: 

 starostovi předložit vydání vyhlášky na program zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 16.12.2019. 

 

6) Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města k vydání obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 6/2019, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, která je přílohou tohoto usnesení.  

Rada města ukládá: 

 starostovi předložit vydání vyhlášky na program zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 16.12.2019. 

 

7) Návrh rozpočtu 2020 

Usnesení:  

Rada města doporučuje:  

 zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu na rok 2020 jako přebytkový, na příjmové straně ve výši 131.299 

tisíc Kč (131.298.940,- Kč) a na výdajové straně ve výši 112.909 tisíc Kč (112.908.940,- Kč) bez financování třídy 8. S 

financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí 

příjmy 147.299 tisíc Kč (147.298.940,- Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky 

dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 147.299 tisíc Kč (147.298.940,- Kč).   

Rezerva je ve výši 2.316 tisíc Kč (2.315.562 Kč). Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 2020 se budou 

řešit v rámci rozpočtových opatření.“  

Rada města ukládá:  

 starostovi města předložit návrh rozpočtu 2020 po projednání ve finančním výboru zastupitelstvu města dne 16. 12. 

2020 včetně předložení návrhu plánu investic a oprav na rok 2020.  

 starostovi zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2020 v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu města na úřední 

desce města.  

 

8) Uzavření smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas – Neogenia s.r.o.  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  
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 uzavření smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas se společností Neogenia s.r.o, 

Hybešova 42,602 00 Brno, IČ:29198950, DIČ:CZ29198950 za cenu 2490,- Kč/měsíc (tj. 29.880,- Kč bez DPH za 

rok) s dobou plnění od  1.1.2020 na 3 roky (do 31.12.2022). 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 36 155,- Kč na služby komunikační platformy Mobilní rozhlas do 

rozpočtu na rok 2020. 

 Ekonomickému odboru zařadit částku 72 310,- Kč na služby komunikační platformy Mobilní rozhlas do 

rozpočtového opatření č.5/2019 

 

9) Výsledek veřejné zakázky na akci „Doplnění terénních depresí rekultivační vrstvy tělesa skládky 

Řevnice“ a uzavření smlouvy o dílo. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku společnosti ISP s.r.o., Modřanská 1387/11, Praha 4, 143 00, IČ:45791848, za cenu 709 129,75 Kč 

bez DPH a 858 047,- Kč včetně DPH jako nejvýhodnější nabídku na realizaci zakázky pod názvem „Doplnění 

terénních depresí rekultivační vrstvy tělesa skládky Řevnice“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 858 047,- Kč na akci Doplnění terénních depresí rekultivační vrstvy 

tělesa skládky Řevnice do rozpočtu na rok 2020. 

 

10) Dodatek č. 3 k Pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti – Region č. 1552855890   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 3 k Pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti – Region č. 1552855890 uzavřené 

dne 13.1.2016 mezi městem Řevnice a firmou Generali Pojišťovna a.s., IČ: 61859869, Bělehradská 132, 120 84 

Praha 2. Předmětem tohoto dodatku je: 

1) změny v příloze č. 1 – přehled míst pojištění – změna pojistných částek u budov a movitých věcí 

2) změna limitu pojištěného předmětu Peníze a cennosti (živelní pojištění, odcizení) 

3) zahrnutí pojištěného předmětu Jiné věci na volném prostranství v areálu skládky (22.4.5.c, živelní pojištění, 

odcizení) 

4) změna pojistné částky u pojistného nebezpečí Odcizení – movité věci, zásoby 

5) rekapitulace pojistné smlouvy 

Původní pojistné ve výši 156 759,- Kč včetně DPH se navyšuje o 28 048,- Kč na 184 807,- Kč včetně DPH. 

 

11) Schválení nabídky na uzavření pojistné smlouvy pro nakladač Manitou 625. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření pojistné smlouvy nakladače Manitou 625 mezi městem Řevnice a firmu Generali Pojišťovna a.s., IČ: 

61859869, Bělehradská 132, 120 84 Praha 2. Předmětem pojistné smlouvy je pojištění čelního nakladače Manitou 

625 s ročním pojistným 24 640,- Kč. 

 

12) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 8 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 16.12.2019 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) Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro SDH Řevnice 

9) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2019 evidenční číslo S-

0529/SOC/2019/1 

10) Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 928 

11) Rozpočtové opatření č. 4/2019 – návrh 

12) Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku 2019 

13) Rozpočet na rok 2020 – návrh 

14) Diskuse 
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15) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činností podle zákona o obecní policii-Hlásná Třebaň 

16) Odkup pozemku 1721/8 - ul. Raisova 

17) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o společném školském obvodu - městys Karlštejn 

18) Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

19) Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů 

20) Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu 

21) Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

22) Pravidla pro přejímání infrastruktury do vlastnictví či správy města 

23) Různé 

24) Závěr 

 

13)Výzva k podání nabídek pro výběrové řízení v rámci operačního programu Zaměstnanost  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací dokumentaci výzvy k podání nabídek v rámci operační programu Zaměstnanost projektu Efektivní, 

bezpečné a atraktivní Řevnice, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010009 (předmět zakázky část 

I. Pasport veřejného osvětlení, část II Digitální povodňový plán, část III. Dokument kamerový systém, část IV  

Koncepce rozvoje sportu, část V. Dopravní studie, část VI. Pasport veřejné zeleně). 

 výjimku dle čl. VI. odst. 5 Směrnice č. 3/2015 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (Směrnice) tak, že při 

realizaci výběrového řízení  v rámci operačního programu Zaměstnanost projekt Efektivní, bezpečné a atraktivní 

Řevnice, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010009 mají v případě rozporu aplikační přednost 

Pravidla pro žadatele a příjemce v rámci  OPZ v aktuální verzi 11 s datem účinnosti 15.10.2019 před  ustanoveními 

Směrnice.  

14) Záměr zadání vypracování projektové dokumentace na opravu komunikací  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr  vypracování projektové dokumentace  rekonstrukce povrchů a likvidace povrchových vod včetně 

předcházení nátoku povrchových vod u obecních komunikací  Podbrdská, Vrchlického, K.Čapka, Bezručova, Pod 

Selcem, Masarykova (nad ulicí V Zátiší). 

Rada města ukládá : 

 ekonomickému odboru vypracovat zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na výběr projekční firmy na 

zpracování projektové dokumentace rekonstrukce povrchů a likvidace povrchových vod včetně předcházení nátoku 

povrchových vod u obecních komunikací  Podbrdská, Vrchlického, K.Čapka, Bezručova, Pod Selcem, Masarykova 

(nad ulicí V Zátiší). 

 

15) Uzavření smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení se společností ASEKOL, a.s.  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření smlouvy o o zpětném odběru elektrozařízení se společností ASEKOL, a.s. sídlem Československého 

exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČO: 27373231, DIČ: CZ27373231 s dobou plnění na dva roky od podpisu 

smlouvy. 


