Výpis usnesení přijatých na 65. jednání rady města Řevnice ze dne 18.3.2020
(upraveno podle zákona zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění)
3) Jmenování nového člena kulturní komise
Usnesení:
Rada města jmenuje:
 členem Kulturní komise města Řevnice pana Tomáše Spěváka, Řevnice.
4) Příspěvek na provoz pediatrické ordinace – MUDr. Kopelentová
Usnesení:
Rada města doporučuje:
 zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí daru s MUDr. Eliškou Kopelentovou v přiloženém
znění, na jejímž základě poskytne město MUDr. Kopelentové finanční dar ve výši do 240.000,- Kč na náklady
ambulance a finanční dar ve výši do 42.000,- Kč na náklady na bydlení.
5) Záměr prodeje pozemku parc. č. 3281/2 v ul. Náplavní
Usnesení:
Rada města doporučuje:
 zastupitelstvu města ke schválení záměr prodeje pozemku o výměře 833 m2, který vznikne scelením pozemku parc.
č. 3281/1 o výměře 392 m2 a pozemku parc. č. 3281/2 o výměře 441 m2, oba v obci a k.ú. Řevnice, včetně všech jeho
součástí a příslušenství a to ve výběrovém řízení obálkovou metodou s nejnižší akceptovatelnou cenou stanovenou
dle znaleckého posudku;
 zastupitelstvu města ke schválení podmínky výběrového řízení obálkovou metodou v přiloženém znění;
 zastupitelstvu města ke schválení výběrovou komisi ve složení MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Alice Bečková, Ing.
Petr Hartmann a náhradník: Ing. Tomáš Smrčka.
6) Veřejnoprávní smlouva s obcí Mořinka o výkonu úkolů obecní policie
Usnesení:
Rada města doporučuje:
 zastupitelstvu města ke schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice, IČ: 00241636 a obcí
Mořinka, IČ: 00509761 na dobu neurčitou v přiloženém znění, jejímž předmětem je zabezpečení výkonu činnosti
Městské policie Řevnice podle zákona o obecní policii na území obce Mořinka v rozsahu 1 hodiny motorizované
dvoučlenné hlídky týdně (tj. 104 hodin/rok) za úhradu 450,- Kč/1 hodina/1 strážník, tj. 46.800,- Kč za kalendářní
rok.
Rada města ukládá:
 starostovi zařadit projednání uzavření veřejnoprávní smlouvy na program nejbližšího zasedání zastupitelstva
města.
7) Dotace na rok 2020 v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a
mládeží“
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 přidělení dotací na činnost na rok 2020 subjektům ve výši dle přiložené tabulky (dotace nižší než 50 tisíc Kč) a
uzavření veřejnoprávních smluv o dotaci na činnost s příjemci dotací dle vzorové smlouvy schválené Radou města
Řevnice dne 19.2.2016.
Rada města doporučuje:
 zastupitelstvu města schválit přidělení dotace na činnost ve výši 73.333,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Řevnice, IČ:
16949137, se sídlem Opletalova 89, 252 30 Řevnice a přidělení dotace na činnost ve výši 76.000,- Kč zapsanému
spolku Sportclub Řevnice, IČ: 26562928, se sídlem Mníšecká 500, 252 30 Řevnice a uzavření veřejnoprávních smluv
o dotaci s těmito subjekty.
8) Dotace na rok 2020 v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury,
vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 přidělení dotací na podporu konkrétního projektu nebo akce na rok 2020 subjektům dle tabulky (dotace nižší než 50
tisíc Kč), která je přílohou usnesení a uzavření veřejnoprávních smluv o dotaci na podporu konkrétního projektu
nebo akce s příjemci dotací dle vzorové smlouvy schválené Radou města Řevnice dne 19.2.2016.
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Rada města doporučuje:
 zastupitelstvu města schválit přidělení dotace na podporu konkrétní akce ve výši 40.000,- Kč zapsanému spolku
Rockovrat, IČ: 04741510, se sídlem Selecká 1013, 252 30 Řevnice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci s tímto
subjektem.
9) Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2123/10 od Středočeského kraje - ul. U Prodejny
Usnesení:
Rada města doporučuje:
 zastupitelstvu schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 2123/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
190 m2 v obci a k.ú. Řevnice (část ulice U Prodejny) do majetku města Řevnice.
10) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 10
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 30.3.2020 v budově
Zámečku,Mníšecká 29, Řevnice od 19:00 hodin v tomto znění:
1)
Zahájení
2)
Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
3)
Schválení programu
4)
Veřejnoprávní smlouva s obcí Mořinka o výkonu úkolů obecní policie
5)
Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2020
6)
Dotace spolkům Tělocvičná jednota Sokol Řevnice a Sportclub Řevnice v rámci programu „Podpora celoroční
činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží“
7)
Dotace spolku Rockovrat v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury,
vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“
8)
Záměr prodeje pozemku parc. č. 3281/2 v ul. Náplavní
9)
Finanční dar na provoz – Trans hospital
10)
Příspěvek na provoz pediatrické ordinace - MUDr. Kopelentová
11)
Koupě 4 podílů pozemku parc.č. 2974/16 - ul. Slunečná
12)
Bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1963/5 a 1963/6 od Státního pozemkového úřadu - ul. Selecká
13)
Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2123/10 od Středočeského kraje - ul. U Prodejny
14)
Pověření – vrchní strážník MP
15)
Plná moc pro starostu a vrchního strážníka k získání zbrojní licence skupiny J pro jednotku MP Řevnice
16)
Diskuse
17)
Nesouhlasné stanovisko občanů k projektu singletrack Řevnice
18)
Námitky proti projektové dokumentaci na novostavbu dvou oddělení MŠ Řevnice
19)
Opatření při předpokládaném výpadků daňových příjmů
20)
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020
21)
Rozpočtové opatření č. 5/2019 – informace zastupitelům
22)
Smlouva o rozvoji území
23)
Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav č.p. 27
24)
Plán údržby nezpevněných komunikací ve městě Řevnice
25)
Různé
26)
Závěr
11) Pronájem Lesního divadla - hudební festival Zelený tulipán – nakladatelství Maťa
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 pronájem Lesního divadla dne 19.9.2020 panu Luboru Maťovi, IČO: 15286185, se sídlem Lublaňská 693/34, 120 00
Praha 2 - Vinohrady za účelem uspořádání hudebního festivalu Zelený tulipán za nájemné 10.000,-Kč + 21 % DPH.
12) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení sádrokartonových podhledů smuteční síň
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení sádrokartonových pohledů ve smuteční síni, mezi městem
Řevnice a Pavlem Pivným, Na babě 118 – Osnice, Jesenice, IČ: 61284190, jehož předmětem jsou vícepráce za cenu
11 484,- Kč bez DPH.
Rada města ukládá:
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 ekonomickému odboru zařadit částku 13 896,-Kč na vícepráce při zhotovení sádrokartonových podhledů ve
smuteční síni do rozpočtového opatření č. 2/2020.
13) Opravy komunikací asfaltovou metodou turbo - uzavření SOD
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření Smlouvu o dílo na zhotovení oprav poruch v povrchu komunikací metodou Turbo stříkaný asfalt, mezi
městem Řevnice a Miluší Dömovou, Hálkova 317, 289 12 Sadská, IČ: 11257032, za cenu 49 000,- Kč bez DPH (tj.
59 290,- Kč vč. DPH).
14) Podání žádosti o dotaci na výsadbu zeleně v ulici Švabinského
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí ve výzvě č. 9/2019 na výsadbu 16 kusů listnatých stromů
v ulici Švabinského ve výši 70 tisíc Kč.
15) Rozpočtové opatření č. 1/2020 – Návrh
Usnesení:
Rada města doporučuje:
 zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2020, které upravuje schválený rozpočet na rok 2020 tak,
že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 3.902.843,18 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na
rok 2020 na straně příjmů 131.149.340,- Kč (131.149 tisíc Kč) a na straně výdajů 117.384.783,18 Kč (117.385 tisíc Kč)
bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech a položky 8123 (8123 – dlouhodobé přijaté finanční prostředky) činí příjmy 151.774.783,18 Kč
(151.775 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených
prostředků) činí výdaje 151.774.783,18 Kč (151.775 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 1/2020 přebytkový.
16) Informace a opatření v souvislosti s krizovým stavem šíření koronavirové infekce
Rada města
 bere na vědomí informace o opatřeních v souvislosti s krizovým stavem šíření koronavirové infekce
17) Opatření v souvislosti s předpokládaným výpadkem daňových příjmů
Rada města bere na vědomí:
 informace o opatřeních v souvislosti s předpokládaným výpadkem daňových příjmů
Usnesení:
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru zapracovat opatření do nejbližšího rozpočtového opatření
 starostovi města předložit opatření na jednání nejbližšího zastupitelstva města
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