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Výpis usnesení přijatých na 53. jednání  rady města Řevnice ze dne 18.12.2019 

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

3) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2020 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2020 ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

Rada města ustanovuje: 

 komisi pro vyhodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města v roce 2020 v tomto složení: Ing. arch. Alice Čermáková, 

Mgr. Veronika Stará, Ing. Alice Bečková, Václav Hlaváček, Mgr. Anna Schlindenbuch a ukládá komisi projednat 

přidělení dotací v prvním kole nejpozději do 20.3.2020. 

Rada města ukládá: 

 správnímu odboru zveřejnit tato pravidla a výzvy k podávání žádostí na úřední desce, resp. webových stránkách 

města nejpozději 30.12.2019. 

 

4) Závazné ukazatele pro ZŠ, MŠ a ZUŠ na rok 2020 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací: Základní škola Řevnice, Mateřská škola Řevnice a Základní 

umělecká škola Řevnice na rok 2020 v předloženém znění, v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a na základě schváleného rozpočtu města Řevnice 

narok 2020. 

 

5) Záměr změny nájemní smlouvy – místnost v č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr změny nájemní smlouvy uzavřené dne 14.4.2016 mezi městem Řevnice a paní Alici Martincové, IČ: 

02627167, Selecká 661, 252 30 Řevnic na pronájem místnosti o výměře 12,3 m
2
 v přízemí budovy č. p. 928 ve Školní 

ulici. Změna nájemní smlouvy spočívá v rozšíření doby užívání předmětu nájmu (z krátkodobého na dlouhodobý 

pronájem) a zvýšení nájemného.  

 

6) SOSB-VB-STL plynovod a plynovodní přípojka-GasNet, s.r.o. - ul. Podbrdská 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 budoucí zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské 

zařízení včetně jeho příslušenství (STL plynovod a plynovodní přípojky) a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti 

se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to k pozemku 

parc.č. 646 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Podbrdská) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného GasNet, s.r.o., IČ: 

27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za jednorázovou úplatu 4.200,- Kč (bez DPH) na dobu 

neurčitou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.  

 

7) Žádost o individuální dotaci  - Český svaz včelařů z.s., ZO Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Řevnice na rok 2019 ve výši 9.500,- Kč Českému svazu 

včelařů z.s., ZO Řevnice, IČ: 49855069, Slunečná 500, 252 30 Řevnice, určené na nákup léčiva, včelařských pomůcek 

a úhradu odměn jednateli a pokladníkovi a uzavření veřejnoprávní smlouvy v přiloženém znění.  

 

8) Vnitřní předpis č. 1/2019 - zdravotní volno 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vnitřní předpis č. 1/2019 – směrnici o poskytování pracovního volna ze zdravotních důvodů v přiloženém znění. 
 

9) Aktualizace majetkové přílohy č. 1 zřizovací listiny ZUŠ – lesní roh  

Rada města bere na vědomí: 

 aktualizaci přílohy č. 1 ke zřizovací listině Základní umělecké školy Řevnice, která odráží stav majetku svěřeného 

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Řevnice k hospodaření ke dni18.12.2019 - rozšíření o lesní roh 

F/Bb Arnold&Sons, v.č. 170003 v ceně 45.000,- Kč. 

 

 



 

2 

 

 

 

 

10) Ceník sběrného dvora - doplnění  

Rada města schvaluje: 

 ceník plastu, papíru a skla pro podnikatele a další osoby (mimo trvale bydlících v Řevnicích), při závozu na sběrný 

dvůr města, následovně papír 6 Kč/kg, plast 8 Kč/kg, sklo 3 Kč/kg. 

 

11) Pronájem kinosálu pro Komorní orchestr MLP 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o nájmu s pobočným spolkem Tělocvičná jednota Sokol Řevnice, IČO: 16949137, se sídlem 

Opletalova 89, 252 30 Řevnice, jejímž předmětem je pronájem kinosálu za účelem konání koncertu Komorního 

orchestru MLP v neděli 19.1.2020 od 16 do 20 hod. za nájemné 3.700,- Kč. 

 

12) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Lesní cesta Strážný vrch“     

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Lesní cesta Strážný vrch mezi městem Řevnice a firmou 

INVESSALES spol. s r.o.,  jehož předmětem je změna termínu dokončení stavby z původního 31.12.2019 na 

30.04.2020. 

  

13) Smlouva s obcí Podbrdy o využívání sběrného dvora Řevnice   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o využívání služeb Sběrného dvora – Řevnice mezi městem Řevnice a obcí Podbrdy,Podbrdy 8, 

267 27,IČ: 00509809, jejímž předmětem je využívání služeb Sběrného dvora Řevnice, na adrese Na Bořích 1077, 

Řevnice. 

  

14) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – nebytové prostory v č.p. 1077 – EKOS Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29.8.2019 mezi městem Řevnice (jako pronajímatelem) a 

společností EKOS Řevnice (jako nájemcem) o pronájmu 2 kanceláří a části společných prostor v budově č.p. 1077 a 

části společných zpevněných ploch v areálu sběrného dvora Na Bořích, jehož předmětem je doplnění ustanovení do 

smlouvy, že k nájemnému bude připočtena DPH . 

 

15) Přijetí daru od obce Zadní Třebaň – posílení výtlaku splaškové kanalizace  

Rada města schvaluje: 

 bezúplatné přijetí do majetku města stoky tlakové splaškové kanalizace v celkové délce 177,2 m provedené 

z polypropylenového potrubí o průměru DN 125 mm umístěné v pozemcích parc.č. 2542, parc.č. 2323, parc.č. 2476, 

parc.č. 2472 a parc.č. 2460 v  k.ú. Řevnice se začátkem určeným souřadnicemi Y759166.52, X1060095.83 ve 

stávající šachtě v ulici Na Stránce a koncem určeným souřadnicemi Y759324.49, X1060020.87 ve stávající 

přečerpávací šachtě v ulici Třebaňská.   
 

16) Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů - Dodatek č.2  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČ: 

25117947, kterým se navyšuje celková cena díla na částku 39 445 857,44 Kč bez DPH, tj. 47 729 487,50 Kč vč. DPH .  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 55 937,85 Kč (navýšení ceny díla – akce Rozšíření ČOV) do rozpočtového 

opatření č. 1/2020. 

 

17) Přednádražní prostor v Řevnicích - Dodatek č.1  

Rada města schvaluje: 
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 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 

Praha 2, IČ: 62957678, kterým se navyšuje celková cena díla na částku 12 442 625,64 Kč bez DPH, tj. 15 055 577,02 

Kč vč. DPH a vzhledem k rozsahu víceprací se upravuje termín dokončení díla na 31.12.2019. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 554 954,63 Kč (vyčíslení více a méně prací – akce Přednádražní prostor) do 

rozpočtového opatření č. 1/2020. 

 

18) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí – Úřad práce ČR 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PZA-VZ-4/2019 mezi městem Řevnice a 

Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ: 72496991 a to na období od 

1.2.2020 do 31.1.2021.  

 

                     19) ZUŠ – překročení závazného ukazatele položka 5139 materiál v rozpočtu roku 2019 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 překročení závazného ukazatele položka 5139 – materiál a možnost pokrytí z jiných položek rozpočtu roku 2019, 

kde vznikla rezerva z důvodu úsporných opatření. 

 

20) Schválení vítězné nabídky a uzavření Kupní smlouvy k akci „Nákup vyvážecího vleku – Město 

Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení na zakázku – „Nákup vyvážecího vleku – Město Řevnice“, firmu JPJ Forest, s.r.o., Ústí 78, 

507 91 Stará Paka, IČ: 28775104, s nabídkovou cenou 562.000,- Kč bez DPH (680.020,- Kč včetně DPH). 

 uzavření kupní smlouvy na dodávku vyvážecího vleku Farma CT 6,3-9 s firmou JPJ Forest, s.r.o., Ústí 78, 507 91 

Stará Paka, IČ: 28775104 


