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Výpis usnesení přijatých na 52. jednání  rady města Řevnice ze dne 11.12.2019 

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

 

3) Záměr pronájmu areálu hasičské zbrojnice – HZS Středočeského kraje 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr pronájmu stavby občanského vybavení č.p. 174 (hasičská zbrojnice), která je součástí  pozemku parc.č. 2304 

o výměře 756 m
2
, pozemku parc.č. 2303/1 o výměře 667 m

2
, stavby bez č.p./č.e., která je součástí pozemku parc.č. 

2303/2 o výměře 32 m
2
 a stavby bez č.p./č., která je součástí pozemku parc.č. 2302/2 o výměře 137 m

2
, vše v k.ú.

 

Řevnice, Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje, IČ: 70885371, se sídlem Jana Palacha 1970, 272 

01 Kladno.  

 

4) Plán hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. na rok 2020 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 

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

na rok 2020 předložený jednatelem společnosti Ing. Davidem Kodymem, ve kterém je navržen kladný hospodářský 

výsledek ve výši 152 tis. Kč. 

 

5) Vodné a stočné kalkulace pro rok 2020 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. kalkulaci ceny vodného a stočného a 

ceny vody převzaté a předané na rok 2020 předloženou firmou EKOS Řevnice spol. s.r.o.   

Rada města schvaluje: 

 zvýšení ceny vodného a stočného o 6,6 %, resp. 2,5%  podle metodiky aplikované od roku 2016 tj. cca 3,80 Kč včetně 

DPH na 1 m3 vodného a stočného (s předpokladem snížení dopadů na původní úroveň 2019 vůči neplátcům DPH 

v důsledku zákonné změny sazby DPH od 1.5. 2020) . 

 cenu pitné vody předané 26,20 za m
3
 bez DPH a odpadní vody převzaté 26,60 za m

3
 bez DPH, provozně souvisejících 

vodovodů a kanalizací na rok 2020.  

 

6) Žádost o převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu ZUŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu ZUŠ Řevnice a dále v souladu se zákonem č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, čerpání finančních prostředků 

z investičního fondu ZUŠ ve výši 290.000,- Kč na pokrytí nákupu hudebních nástrojů (violoncello ¾, fagot, lesní roh 

a tympány).  

 

7) Žádost ZUŠ o souhlas s koupí dlouhodobého hmotného majetku – tympány  

Usnesení: 

Rada města uděluje souhlas: 

 Základní umělecké škole Řevnice s koupí tympánů za pořizovací cenu 123 000,- Kč.  

 

8) Rozpočtové opatření č. 4/2019 – návrh  

Usnesení:  

Rada města doporučuje:  

 zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2019, které upravuje schválený rozpočet na rok 2019 tak, 

že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 14.287.664,58 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města 

na rok 2019 na straně příjmů 120.028.844,05 Kč (120.029 tisíc Kč) a na straně výdajů 207.494.314,05 Kč (207.494 

tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8113, 8115 a položky 8123 (8113 – krátkodobé 

přijaté finanční prostředky, 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a 8123 – 

dlouhodobé přijaté finanční prostředky) činí příjmy 211.028.844,05 Kč (211.029 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. 

položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 211.028.844,05 

Kč (211.029 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) 

letech a přijetím krátkodobých a dlouhodobých finančních prostředků.  
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9) Cenová nabídka a uzavření SOD na zpracování PD k akci -Revitalizace tůní – Vodní tůně na slepém 

rameni Berounky – VZD Invest, s.r.o.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nabídku a uzavření smlouvy o dílo s firmou VZD Invest, s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČ 26954834 

na zpracování projektové dokumentace pro sloučené povolení, včetně zpracování podkladů (geodetické zaměření), 

průzkumů (rozbor zeminy, IG průzkum, inventarizace dřevin a biologické posouzení), dokladové části, výkazu 

výměr a rozpočtu na revitalizaci vodních tůní na 1,5 ha pozemku města  při ulic V Luhu za cenu  398.000,- Kč bez 

DPH (481.580,- Kč vč. DPH) v termínu do 30.9.2020 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 481.580,- Kč za zpracování projektové dokumentace na akci –„Revitalizace 

tůní – Vodní tůně na slepém rameni Berounky“ společností VZD Invest, s.r.o, do rozpočtového opatření č.1/2020. 

 

10) Cenová nabídka a uzavření SOD na administraci dotace k akci –„Revitalizace tůní – Vodní tůně na 

slepém rameni Berounky“ – TNT Consulting, s.r.o.   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nabídku a uzavření smlouvy o dílo s firmou TNT Consulting , s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, IČ 25528114 

na administraci dotace (zpracování podkladů pro vydání ROPD, zpracování všech žádostí o platby, závěrečné 

vyhodnocení akce, monitorovací zprávy po dobu udržitelnosti dotace) včetně zpracování žádosti o dotaci a 

výběrového řízení za cenu 288.000,- Kč bez DPH (348.480,- Kč s DPH) 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 42.350,- Kč za zpracování žádosti o dotaci na akci –„Revitalizace tůní – Vodní 

tůně na slepém rameni Berounky“ společností TNT Consulting, s.r.o., do rozpočtového opatření č.1/2020. 

 

11) Správa dešťové kanalizace – cenová nabídka a uzavření smlouvy o správě - EKOS 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nabídku a uzavření smlouvy o správě dešťové kanalizace se společností EKOS Řevnice spol. s r.o., Na Bořích 1077, 

Řevnice, IČ 47551828 za cenu 12.000,- Kč bez DPH a měsíc v rozsahu činnosti: vlastní provozování (obsluha) ve 

správě svěřeného majetku v rozsahu a kvalitě dle příslušných předpisů a rozhodnutí příslušných orgánů státní 

správy, řádná péče o svěřený majetek včetně jejich ochrany, údržby a oprav, vedení evidence svěřeného majetku v 

souladu s platnými předpisy a to odděleně od ostatního majetku provozovatele, odstraňování havárií a poruch 

zařízení včetně nezbytných náhradních opatření, oddělené sledování nákladů, plnění povinností vlastníka, 

spojených s věcný zabezpečením provozu svěřeného majetku vlastníka, které vyplývají z právních, finančních, 

bezpečnostních a jiných obecně závazných předpisů anebo které byly uloženy opatřeními příslušných orgánů, s 

výjimkou vlastníkem vymezených činností, vypořádání pojistných událostí z pojištění odpovědnosti provozovatele 

za škody, zastupování vlastníka při jednáních se správními orgány a třetími osobami ve věcech, které souvisejí se 

svěřeným majetkem (součástí měsíční odměny nebudou přímé náklady – například na opravy a odstranění havarií). 

Cílem správy bude provedení pasportizace, generelu stok a stanovení strategie nakládání s dešťovou kanalizací a 

budoucí přechod do stejného režimu jako v případě splaškové kanalizace. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit náklady na správu dešťové kanalizace ve výši 12.000,- Kč + DPH za měsíc do RO č. 

1 /2020. 

 

12)Smlouva o dodávce softwarových produktů Inisoft – Sběrný dvůr 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nabídku a uzavření smlouvy o dodávce softwarových produktů pro evidenci odpadů na Sběrném dvoře Řevnice 

s firmou INISOFT s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec 460 01, IČ 25417657 za cenu 10.730,- Kč bez DPH na jeden 

rok. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zapracovat do RO 1/2020 schválené náklady na licenci softwarového vybavení pro sběrný 

dvůr ve výši 10.730,- Kč.  

 


