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Výpis usnesení přijatých na 77. jednání  rady města Řevnice ze dne 10.6.2020 

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

 

3) Výpověď nájemní smlouvy - pozemek parc. č. 3441 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí: 

 s  prodejem části pozemku parc.č. 3442 (pruh o šíři 3-4 m) vlastníkovi pozemku parc.č. 3440. 

Rada města schvaluje: 

 výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 11.9.2013 mezi městem Řevnice a H. J., jejímž předmětem je užívání části 

pozemku parc.č. 3441 v k.ú. Řevnice. 

 

4) Opakování výběrového řízení na prodej pozemku parc.č. 3281/2 – ul. Náplavní 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 opakované vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku parc. č. 3281/2, orná půda, o výměře 833 m
2
 v  k.ú. 

Řevnice dle podmínek v přiloženém znění.  

Rada města jmenuje: 

 náhradníkem komise pro otvírání obálek výběrového řízení na prodej pozemku parc.č. 3281/2  Bc. Miroslava 

Cvancigera 

 

5) Vypsání poptávkového řízení na opravy komunikací v roce 2020 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vypsání poptávkové řízení na realizaci oprav nezpevněného povrchu následujících ulic: Dr. Pecla, Klicperova, 

Seifertova a části Malého náměstí, oprava bude spočívat ve srovnání pláně, položení recyklovaného asfaltobetonu, 

nástřik emulze, zadrcení a zhutnění. Celková plocha oprav činí 3854 m
2
. 

 

6) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - Divadlo Bez zábradlí 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 4.6.2020 mezi městem Řevnice a společností Divadlo Bez 

zábradlí, IČ: 2510269, se sídlem Spojovací 293, 281 66 Jevany, jehož předmětem je snížení počtu dnů pronájmu 

Lesního divadla za účelem uspořádání divadelního představení z 8 na 6 a alikvotní snížení nájemného z 80 tisíc na 

60 tisíc. 

7) Výběrové řízení na obsazení 2 pracovních pozic – Chůva pro dětskou skupinu  

Usnesení: 

Rada města rozhodla: 

 o přijetí 2 nových zaměstnanců na pracovní pozici Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.  

Rada města ukládá: 

 starostovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa - Chůva pro děti do zahájení povinné školní 

docházky. 

Rada města schvaluje: 

 komisi pro otevírání obálek k výběrovému řízení - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky v tomto 

složení: Ing. Tomáš Smrčka, Pavlína Neprašová – ředitelka MŠ Řevnice, Ing. Alice Bečková, náhradník: Věra 

Jaskevičová. 

 

8) Smlouva o příspěvkové a sponzorské činnosti – Komwag  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření Smlouvy o příspěvkové a sponzorské činnosti se společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., 

Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, IČ: 61057606, DIČ:CZ61057606 a městem Řevnice, jejímž předmětem je 

poskytnutí částky ve výši 10.000,- Kč jako finanční podpory kulturních akcí města Řevnice. 

 

9) Revokace usnesení rady města ze dne 29.4.2020-bod 4) - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – byt 

č. 2 v č.p. 27 

Usnesení:  

Rada města revokuje:  
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 usnesení schválené pod bodem 4) na jednání rady města dne 29.4.2020 ve znění: „Rada města schvaluje pronájem 

bytu č. 2 v domě č.p. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích paní M. K, na dobu od 1.8.2020 do 31.7.2023 za 

nájemné ve výši 93,- Kč/m
2
/měsíc a uzavření nájemní smlouvy.“ 

 

10) Zvýšení nájemného a obnovení nájemních smluv – byty v domě č.p. 27 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nájemné v bytech v domě č.p. 27 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích (s výjimkou bytu č. 5) ve výši 120,- 

Kč/m
2
/měsíc a to s účinností od 1.8.2020; 

 zvýšení nájemného bytu  č. 5 v domě č.p. 27 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad na 111,- Kč Kč/m
2
/měsíc v souladu 

s § 2249 občanského zákoníku (smlouva je na dobu neurčitou).  

Rada města schvaluje: 

 pronájem těchto 3 bytů v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu určitou od 1.8.2020 do 

31.7.2021 za nájemné ve výši 120,- Kč/m
2
/měsíc zaměstnankyním Základní školy Řevnice a to: 

- bytu č. 1 Mgr. M. M.,  

- bytu č. 4 Mgr. A. R., 

- bytu č. 6 Ing. M.Š.,  

 pronájem bytu č. 3 v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu od určitou 1.8.2020 do 

31.7.2021 za nájemné ve výši 108,- Kč/m
2
/měsíc (sleva 10 % z důvodu zvýšené vlhkosti v bytě) zaměstnankyni 

Základní školy Řevnice M. V,.  

 pronájem bytu č. 2 v domě č.p. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích paní M. K.,  na dobu od 1.8.2020 do 

31.7.2023 za nájemné ve výši 120,- Kč/m
2
/měsíc a uzavření nájemní smlouvy. 

 

11) Informace o letním provozu MŠ Řevnice – červenec, srpen 2020 

Rada města bere na vědomí:  

 informaci o letním provozu Mateřské školy Řevnice v období červenec a srpen 2020. 

 

12) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) pro stavbu „zateplení č.p. 74“ 

. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu TDS pro stavbu „Snížení energetické náročnosti budovy č.p.74 ve městě 

Řevnice“ s firmou SCCE s.r.o., Ke Štěrkovně 563, Praha, IČ: 01848755 z důvodu prodloužení termínu dokončení 

stavby do 31.7.2020. 

 

13) Příkazní smlouva na zpracování projektu a podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Ministerstva 

práce a sociálních věcí výzva 109 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření příkazní smlouvy s firmou Asociace IT profesionálů z.s., Malešická 2b, 130 00 Praha 3, IČ 07210981 na 

činnosti spojené se zpracováním projektu a podáním žádosti o dotaci v rámci Operačního programu zaměstnanost, 

prioritní osa Efektivní veřejná správa, specifické cíle 4.1.1. Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě 

zejména prostřednictvím posílení strategického řízení, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní 

zátěže a 4.1.2. profesionalizace veřejné správy zejména prostřednictvím zvyšování znalosti a dovednosti jejich 

pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona, číslo výzvy 

03_19_109. Sjednaná výše odměny je 14.000,- Kč za podání žádosti o dotaci a v případě úspěchu 4,8 % z celkové 

výše poskytnuté dotace po odečtu odměny za podání žádosti o dotaci (příkazník není plátcem DPH). 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zahrnout částku za podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Ministerstva práce a sociálních 

věcí výzva 109 ve výši 14.000,- Kč do nejbližšího rozpočtového opatření 

 
14) Aktualizace majetkové přílohy č. 1 zřizovací listiny ZŠ Řevnice - pult, venkovní učebna, herní sestava 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

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

organizaci Základní škola Řevnice k hospodaření ke dni 10.6.2020 - rozšíření o pult ve školní jídelně v ceně 

556.845,- Kč, venkovní učebnu v ceně 261.045,50 Kč a herní sestavu FLORA 50 v ceně 143.445,50 Kč. 

 


