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Výpis usnesení přijatých na 78. jednání  rady města Řevnice ze dne 17.6.2020 

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

 

3) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 12 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 29.6.2020 v budově Zámečku, 

Mníšecká 29 od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení 

2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3) Schválení programu  

4) Zpráva o činnosti rady města 

5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

6) Zpráva o činnosti finančního výboru 

7) Zpráva o činnosti výboru pro územní plán 

8) Výsledky hospodaření společnosti EKOS a výroční zpráva za rok 2019 

9) Dolnoberounské vodárenské družstvo – stanovy  

10) Prodej části pozemků parc.č. 3553/1 a parc.č. 3554 – ul. Sportovní - JUDr. Matouš 

11) Námitky proti PD na novostavbu dvou oddělení MŠ Řevnice 

12) Nesouhlasné stanovisko občanů s projektem singletracku 

13) Diskuse 

14) Závěrečný účet města Řevnice za rok 2019 

15) Účetní závěrka za rok 2019 

16) Rozpočtové opatření č. 2/2020 – návrh 

17) Návrh na zrušení odměny předsedů výborů 

18) Plánovací smlouva - Vily Řevnice s.r.o. – dodatek č.1 

19) Plán údržby nezpevněných komunikací  

20) Koupě pozemku parc.č. 1375/40 - areál ČOV 

21) Koupě podílu pozemků parc.č. 2974/10 a 2974/16 

22) Koupě id. 1/144 parc.č. 2674/16 - ul. Slunečná 

23) Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Humanitárního fondu na pořízení 

osobního automobilu pro Pečovatelskou službu Řevnice 

24) Přijetí dotace na akci „Pěší stezka Pišťák“ 

25) Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 - Přechod na nový knihovní systém Tritius 

26) Různé 

27) Závěr 

 
4) Plán dílčí (mimořádné) inventarizace k 30.6.2020 a návrh členů inventarizační komise  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 plán dílčí (mimořádné) inventarizace k 30.6.2020 k provedení inventarizace majetku a závazků. 

 návrhu členů inventarizační komise. Předsedové jednotlivých dílčích inventarizačních komisí zodpovídají za jim 

svěřený úsek inventarizace.  

Inventarizační komise je navržena v tomto složení: 

Předseda: Petra Karešová 

Členové dle předmětných nemovitostí a movitého majetku: 

Ing. Alice Bečková – správní odbor 

Věra Jaskevičová – ekonomický odbor   

Ing. Barbora Šimůnková – stavební úřad 

Petra Veselá – městská knihovna 

Mgr. Veronika Stará – MěKS, Lesní divadlo 

Miroslav Paur – JSDH 

Mgr. Monika Gorošová – Pečovatelská služba,  č.p. 928 

Ing. Mojmír Mikula – Technické služby  

Veronika Matoušková – Městská policie 
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5) Výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice za rok 2019 a výroční zpráva  
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. účetní závěrku za rok 2019 společnosti EKOS 

Řevnice, spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice a doporučuje ji k projednání v zastupitelstvu 

města.  

    při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. způsob vypořádání hospodářského výsledku 

za rok 2019  

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. výroční zprávu společnosti EKOS Řevnice, 

spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice za rok 2019. 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. a na základě smlouvy ze dne 18.4.2014,  v 

plné výši variabilní částku odměny jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 

1077, 252 30 Řevnice, Ing. Davida Kodyma. 

Rada města ukládá: 

 starostovi zařadit informaci o výsledku hospodaření společnosti EKOS za rok 2019 na program nejbližšího zasedání 

zastupitelstva města.  

 

6) Dodatek k licenční smlouvě č. 90502 – TRIADA  
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku k licenční smlouvě č. 90502 o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu 

MUNIS mezi městem Řevnice a společností Triada, s.r.o., U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9, IČ: 43871020, 

DIČ:CZ43871020, jehož předmětem je udělení práva k užívání síťové verze modulu Seznam obyvatel a volby, kterým se 

nahrazuje dosavadní modul Evidence obyvatel SQL. 

 

7) Závěrečný účet města Řevnice za rok 2019 – návrh 

Usnesení:  

Rada města ukládá:  

 starostovi předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh Závěrečného účtu města Řevnice za rok 2019 s 

výhradami – jehož přílohou je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2019 ze dne 8. 

června 2020 vypracovaná Krajským úřadem Středočeského kraje Odborem interního auditu a kontroly. Závěrečný 

účet je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

8) Účetní závěrka za rok 2019 

Usnesení:  

Rada města ukládá:  

 starostovi předložit k projednání zastupitelstvu města účetní závěrku za rok 2019 sestavenou ke dni 31.12.2019.  

 

9) Plánovací smlouva - Vily Řevnice s.r.o. – dodatek č. 1 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města  schválení  uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě uzavřené dne 14.3.2018 mezi městem 

Řevnice a společností Vily Řevnice s.r.o, IČ: 01893548, Jungmannovo náměstí 765/5, Nové Město, 110 00 Praha, 

jejímž obsahem je závazek společnosti Vily Řevnice realizovat na vlastní náklady na pozemcích parc.č. 3535/7, 

3534/14 a 3533/2 v k.ú. Řevnice  (lokalita „Pod Lesem“) veřejnou infrastrukturu  a tuto dokončenou veřejnou 

infrastrukturu převést  do vlastnictví města dle podmínek uvedených v plánovací smlouvě. Předmětem dodatku je 

změna smlouvy vyvolaná změnou projektu – rozšíření projektu na pozemky parc.č. 3535/8 a parc.č. 3533/3 v k.ú. 

Řevnice, snížení počtu domů z původně zamýšlených osmi na sedm, úprava komunikací. 

 

10) Výsledek poptávkového řízení Opravy komunikací 2020 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření smlouvy o dílo na opravu nezpevněného povrchu komunikací Dr. Pecla, Klicperova, Seifertova a části 

Malého náměstí asfaltovým recyklátem se společnost Street, s.r.o. IČ: 24663310, DIČ: CZ24663310, sídlem Srbova 

360/1, 180 00 Praha 8 za nabídkovou cenu 1 015 632,- Kč bez DPH resp.  1 228 914,72 Kč včetně DPH, která 

předložila nejvýhodnější nabídku v poptávkovém řízení. 

Rada města ukládá : 

 ekonomickému odboru zařadit výdaj na opravu komunikací do do nejbližšího rozpočtového opatření 
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11) Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu Lesního divadla - Divadlo Bez zábradlí 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu Lesního divadla v Řevnicích uzavřené dne 4.6.2020 mezi městem 

Řevnice a společností Divadlo Bez zábradlí s.r.o., IČ: 25102699, se sídlem Spojovací 293, 281 66 Jevany, za účelem 

konání 6 divadelních představení.   

 

 

12) Rozpočtové opatření č. 2/2020 - návrh   

Usnesení:  

Rada města doporučuje:  

 zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2020, které upravuje schválený rozpočet na rok 2020 tak,  

že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 3.822.788,25 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na 

rok 2020 na straně příjmů 131.272.128,25 Kč (131.272 tisíc Kč) a na straně výdajů 121.207.571,43 Kč (121.208 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 155.597.571,43 Kč 

(155.598 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 

půjčených prostředků) činí výdaje 155.597.571,43 Kč (155.598 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 2/2020 

přebytkový.  

 

 

 

 


