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Výpis usnesení přijatých na 67. jednání  rady města Řevnice ze dne 1.4.2020 

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

 

 

3) ZUŠ – schválení hospodářského výsledku za rok 2019 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 účetní závěrku Základní umělecké školy Řevnice sestavenou k 31.12.2019; 

 rozdělení dosaženého hospodářského výsledku ZUŠ Řevnice za rok 2019 ve výši + 177.903,17 Kč takto:  

 do rezervního fondu 177.903,17 Kč,  

 do fondu odměn 0,00 Kč.  
 

4) Změna rozvržení hrobových míst v nové části hřbitova 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 změnu rozvržení hrobových míst, zeleně a mobiliáře v nové části hřbitova v přiloženém znění.  

 

5) Sleva na nájemném – podnikatelé  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 prominutí nájemného za měsíce březen, duben a květen 2020 u nájemní smlouvy uzavřené se společností 2 Q spol. s 

r.o. na pronájem předzahrádky restaurace CORSO, s Martinem Novákem na pronájem předzahrádky hostince U 

Rysů, s Alicí Martincovou na pronájem masérny v č.p. 928 a s Petrou Fialovou na pronájem místnosti pro 

pedikérské služby v č.p. 928 a to jako podporu místních podnikatelů, kteří v souvislosti s opatřeními státu na 

zabránění šíření onemocnění COVID-19 museli uzavřít své provozovny  

 slevu 50 % z nájemného za měsíce březen, duben a květen 2020 u nájemní smlouvy uzavřené s Hanou Holou na 

pronájem nebytových prostor v č.p. 74 a to jako podporu při omezení prodeje v souvislosti s opatřeními státu na 

zabránění šíření onemocnění COVID-19 a dále v souvislosti s rekonstrukcí fasády budovy č.p. 74; 

 slevu 50 % z nájemného za měsíce březen, duben a květen 2020 u nájemní smlouvy uzavřené s Růženou 

Havlíčkovou na pronájem pozemku pod prodejním stánkem na nádraží a to jako podporu při omezení prodeje 

v souvislosti s opatřeními státu na zabránění šíření onemocnění COVID-19. 

 

6) Výběrové řízení – strážník Městské policie Řevnice 

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 

 

7) Výsledky EKOS za období 2/2020 

Rada města bere na vědomí: 

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

Řevnice za období 2/2020. 

 

8) Dotace MMR - revitalizace brownfield „Sklad 13“ ve městě Řevnice a vložení do registru  brownfield u 

Czechinvest  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 nabídku na zajištění vložení dřevěného skladu u železničního nádraží do registru brownfield u Czechinvestu a 

zpracování žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj, podpora regenerace brownfieldů pro 

nepodnikatelské využití (obecní dům, obřadní síň, volně přístupné volnočasové aktivity, obecní sklad, kulturní dům, 

klubovna pro lokální spolky) od společnosti TNT Consulting s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4, IČ 25528114 za cenu 

27.000,- Kč bez DPH (32.670,- Kč s DPH) 

Rada města ukládá : 

 ekonomickému odboru vystavit objednávku společnosti TNT Consulting s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4, IČ 

25528114 za cenu 27.000,- Kč bez DPH (32.670,- Kč s DPH) na zpracování žádosti o vložení dřevěného skladu u 

železničního nádraží do registru brownfield u Czechinvestu a zpracování žádosti o dotaci z programu Ministerstva 
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pro místní rozvoj, podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití 

 

9) Ukončení nájemní smlouvy dohodou - ZUŠ - tzv. dřevák 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 11.10.2013 mezi městem Řevnice a  Základní 

uměleckou školou Řevnice, příspěvková organizace, IČO: 75034271, jejímž předmětem je pronájem objektu bez 

č.p./č.e. postaveného na pozemku parc. č. 3188 o výměře 146 m
2
 v obci a k.ú. Řevnice (tzv. dřevák) a to ke dni 

31.12.2019. 

 


