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Výpis usnesení přijatých na 60. jednání  rady města Řevnice ze dne 5.2.2020 

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

 

 

3) 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 m
2
 od R. N. za kupní cenu 1.738,- Kč (17,38 m

2
 x 100,- Kč/m

2
). 

Rada města ukládá: 

 starostovi zařadit koupi id. 1/64 pozemku parc.č. 2974/16 na program nejbližšího zasedání zastupitelstva města. 

 

4) SOVB č. 8800094433_1/VB/P-GasNet-ul. Havlíčkova 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

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

včetně jeho příslušenství (STL 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. 

2260/2 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Havlíčkova) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného GasNet, s.r.o., IČ: 

27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za jednorázovou úplatu 3.600,- Kč (bez DPH) na dobu 

neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800094433_1/VB/P.  

 

5) Výpůjčka místnosti v č.p. 64 - Sdružená obec baráčníků    

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 bezplatnou výpůjčku 1 místnosti v podkroví budovy č.p. 64 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích (viz. 

přiložený plánek) pobočnému spolku Sdružená obec baráčníků Vlastenecko dobročinná obec Řevnice, se sídlem 

Řevnice, IČO: 00464694, a to na dobu určitou do 21.9.2020 za účelem jejího užívání pro přípravu Staročeského 

posvícení ve dnech 19. - 20.9.2020.  
 

6) Výpůjčka nebytových prostor v č.p. 29 Divadelnímu souboru Řevnice   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 bezplatnou výpůjčku sklepních prostor v budově č.p. 29 (Zámeček) – místnosti o výměře 36,5 m
2
 a místnosti o 

výměře 12,1 m
2
 spolku Divadelní soubor Řevnice, IČO: 26515164, se sídlem Mníšecká 29, 252 30 Řevnice a to na 1 

rok s měsíčním hrazením paušálu za služby ve výši 500,- Kč. 

 

7) Smlouva o zajištění kulturní akce – Festival Jeden svět  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření Smlouvy o zajištění kulturní akce s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni, se sídlem Šafaříkova 24, 

Praha 2, 120 00, IČ: 25755277, DIČ: CZ25755277, jejímž předmětem je dodání kulturní akce Mezinárodní festival 

dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Řevnicích v termínu 26.-28.3.2020. 

 

8) Cenová nabídka a uzavření SOD na administraci dotace k akci –„Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě 

Řevnice“ – 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 (podkladů pro zpracování všech žádostí o platby, závěrečné vyhodnocení akce, zajištění 

publicity projektu) včetně zpracování žádosti o dotaci a výběrového řízení za cenu 94.000,- Kč bez DPH (113.740,- 

Kč s DPH) na projekt „Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“ z programu MMR, Podpora obnovy venkova, 

117D8220B podpora obnovy sportovní infrastruktury.  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 50.820,- Kč za zpracování žádosti o dotaci a administraci výběrového řízení 

na akci –„Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“ společností TNT Consulting, s.r.o., do rozpočtového 

opatření č.1/2020. 
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9) Zaměření objektů a vlastního toku tzv. Hrnčířské strouhy mezi ulicí 5. května a Čs. armády 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nabídku a objednání zaměření objektů a vlastního toku tzv. Hrnčířské strouhy mezi ulicí 5. května a Čs. armády od 

geodeta Ing. Miloslava Pokorného, Ke Hřbitovu 267, 252 31 Všenory, IČ 13265326, neplátce DPH za cenu 12.000,- 

Kč. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zapracovat výdaj na zaměření objektů a vlastního toku tzv. Hrnčířské strouhy mez ulicí 5. 

května a Čs. armády ve výši 12.000,- Kč do RO č. 1/2020. 
 

10) Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2020  

Usnesení:  

Rada města doporučuje:  

 zastupitelstvu města ke schválení přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 1.590.000,- Kč od Středočeského kraje 

na zajištění poskytování sociální služby v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování 

sociální služby evidenční číslo S-1218/SOC/2020 a přílohy č. 1 – úprava v položkovém čerpání rozpočtu sociální 

služby – pečovatelská služba.  
 

11) Návrh obnovy zeleně na hřbitově – cenová nabídka – Ing. Skalka 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku na zpracování návrhu obnovy zeleně na hřbitově od Ing. Roberta Skalky, Zahradnictví, Líšenská 

330, 338 08 Zbiroh, IČ: 45396418, DIČ: CZ6806181481. Nabídková cena činí 23.000,- Kč bez DPH (tj. 27.830,- Kč 

vč. DPH). 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru objednat u Ing. Roberta Skalky, Zahradnictví, Líšenská 330, 338 08 Zbiroh, IČ: 45396418, 

DIČ: CZ6806181481 vypracování návrhu obnovy zeleně na hřbitově dle schválené nabídky. Nabídková cena činí 

23.000,- Kč bez DPH (tj. 27.830,- Kč vč. DPH). 

 

12) Revokace usnesení rady města ze dne 29.1.2020 - bod 5) - Sleva z nájemného - byt č. 6 v č.p. 27  

Usnesení:  

Rada města revokuje:  

 usnesení schválené pod bodem 5) na jednání rady města dne 29.1.2020 ve znění: „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.“ a nahrazuje ho tímto usnesením: 

Rada města schvaluje:  

 jednorázovou 30% slevu z nájemného za užívání nájemního bytu č. 4 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.  
 


