Výpis usnesení přijatých na 59. jednání rady města Řevnice ze dne 29.1.2020
(upraveno podle zákona zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění)
4) Pronájem Lesního divadla Simoně Votyové
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 pronájem areálu Lesního divadla paní Simoně Votyové, IČ: 71131361, se sídlem Komenského 329, 250 75 Káraný
dne 17.5.2020 za nájemné ve výši 10.000,- Kč/den + 21% DPH za účelem pořádání soutěží a dílen pro děti a
vystoupení skupiny Čiperkové.
5) Sleva z nájemného - byt č. 6 v č.p. 27
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 jednorázovou 30% slevu z nájemného za užívání nájemního bytu č. 6 v bytovém domě č.p. 27 z důvodu snížení
kvality bydlení (omezené užívání bytu) v měsíci lednu 2020 způsobené prováděním stavebních prací při
rekonstrukci podkroví domu.
6) Koupě id. 1/64 pozemku parc.č. 2974/16 – ul. Slunečná
Usnesení:
Rada města doporučuje:
 zastupitelstvu města ke schválení koupi id. 1/64 pozemku parc. č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci
a k.ú. Řevnice o celkové výměře 1112 m2 od V. N. za kupní cenu 1.738,- Kč (17,38 m2 x 100,- Kč/m2).
Rada města ukládá:
 starostovi zařadit koupi id. 1/64 pozemku parc.č. 2974/16 na program nejbližšího zasedání zastupitelstva města.
7) Smlouva o poskytování právních služeb AK Záhumenský
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření smlouvy o poskytování právních služeb advokátní kanceláří David Záhumenský, advokátní kancelář,
s.r.o., IČ 08801568, třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno za odměnu ve výši 2000,- Kč bez DPH (2420,- Kč vč. DPH)
za hodinu právních služeb v oblasti územního plánování.
8) Žádost o příspěvek na provoz záchranné stanice – AVES z.s.
Usnesení:
Rada města neschvaluje:
 finanční dar na provoz záchranné stanice pro zraněné živočichy z volné přírody zapsanému spolku AVES,
Palackého 186, 273 09 Kladno.
9) Cyklistický závod horských kol „Praha – Karlštejn Tour“ – trasa D
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 konání cyklistického závodu horských kol „Praha – Karlštejn Tour“ – trasa D – Fitness jízda pro rodiče a děti, který
bude pořádat spolek Kolo pro život, z.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1, IČ: 03401707, dne 25.4. 2020
za podmínky, že trasa závodu nepovede po stezce pro pěší „Burešovka“ a po akci bude proveden řádný úklid.
10) Výběrové řízení – strážník Městské policie Řevnice a komise pro otevírání obálek
Usnesení:
Rada města rozhodla:
 o přijetí 1 nového zaměstnance na pracovní pozici strážník/strážnice Městské policie Řevnice.
Rada města ukládá:
 starostovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa strážníka/strážnice Městské policie Řevnice.
Rada města schvaluje:
 komisi pro otevírání obálek k výběrovému řízení - Strážník Městské policie Řevnice v tomto složení: Ing. Tomáš
Smrčka, Veronika Matoušková, Ing. Alice Bečková, náhradník: Věra Jaskevičová
11) Statické posouzení objektu „Snížení energetické náročnosti budovy č.p.74 ve městě Řevnice“
Rada města schvaluje:
 cenovou nabídku na zpracování komplexního statického posouzení konstrukcí objektu č.p. 74 v rámci projektu
„Snížení energetické náročnosti budovy č.p.74 ve městě Řevnice“, které nabízí Ing. André Bilý, Benešova 62/25,
Kutná Hora, IČ: 05582172 za částku 42 900,- Kč. Není plátce DPH.
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12) Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon TDS pro akci „Lesní cesta Strážný vrch“
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na výkon TDS pro akci „Lesní cesta Strážný vrch“ s p. Petrem Lžičkou,
Na Václavce 176/23, Praha 5, IČ:45295522, kterým se prodlužuje doba výkonu funkce TDS a výše odměny.
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru zařadit částku 48000,- Kč za výkon funkce TDS na stavbě Sběrného dvora Řevnice do
rozpočtového opatření č.2/2019.
13) Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku ze dne 11.1.2019 – ZŠ Řevnice
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku uzavřené dne 11.1.2019 mezi městem a ZŠ
Řevnice, jehož předmětem je závazek ZŠ Řevnice, že až do konce doby udržitelnosti projektu „Vybavení odborných
učeben – Základní škola Řevnice“ nepřevede vlastnické právo k převáděným věcem ani jejich části na jinou osobu.
14) Zaměření objektů čp. 64 a čp. 29
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 nabídku Ing. Dušana Pomahače, IČ 16994353, Táborská 1140/22, Praha 4 na podrobné stavební zaměření objektu
čp. 64 za cenu 54.200,- Kč (není plátce DPH) a na podrobné stavební zaměření objektu čp. 29 za cenu 65.900,- Kč
(není plátce DPH).
Rada města ukládá :
 ekonomickému odboru objednat u Ing. Dušana Pomahače, IČ 16994353, Táborská 1140/22, Praha 4 zaměření
objektu čp. 64 za cenu 54.200,- Kč a zaměření objektu čp. 29 za cenu 65.900,- Kč v rozsahu dle předložené nabídky.
15) Mimořádné navýšení mezd pracovníků společnosti EKOS Řevnice
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ:
47551828 mimořádné navýšení mezd pracovníků společnosti EKOS Řevnice v průměrné výši 7% a to od 1.2.2020.
 mimořádné navýšení mezd pracovníků společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ:
47551828 v průměrné výši 7% a to od 1.2.2020.
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