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Výpis usnesení přijatých na 85. jednání  rady města Řevnice ze dne 9.9.2020 

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

 

 

3) Pronájem Lesního divadla - Universitní sportovní klub Praha 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 pronájem areálu Lesního divadla spolku Universitní sportovní klub Praha, IČ: 393495, se sídlem Na Folimance 2, 

120 00 Praha 2 ve dnech 31.10. a 1.11.2020 za nájemné ve výši 5.000,- Kč + 21% DPH  (a úhradu spotřebované vody 

a el. energie) za účelem jeho užívání jako zázemí běžeckého závodu. 

Rada města souhlasí:  

 s konáním oblastního závodu v orientačním běhu pořádaného spolkem Universitní sportovní klub Praha, IČ: 

393495, se sídlem Na Folimance 2, 120 00 Praha 2, v lese na území katastru města Řevnice ve dnech 31.10. a 

1.11.2020 za podmínky, že po akci bude proveden řádný úklid.  

 

 

4) Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou – Středisko volného času Dobřichovický domek 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu Lesního divadla v Řevnicích uzavřené dne 18.3.2020 mezi Střediskem 

volného času Dobřichovický domek, IČ: 04626478, sídlem 5. května 12, 252 29 Dobřichovice a městem Řevnice za 

účelem konání festivalu dětských skupin scénického tance "Tanec v babím létě" dne 12.9.2020. 

 

 

5) Smlouva s obcí Hlásná Třebaň o využívání sběrného dvora Řevnice   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o využívání služeb Sběrného dvora – Řevnice mezi městem Řevnice a obcí Hlásná Třebaň, sídlem 

Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň, IČ: 0241639, jejímž předmětem je využívání služeb Sběrného dvora 

Řevnice, na adrese Na Bořích 1077, Řevnice obyvateli obce Hlásná Třebaň. 

 

 

6) Výběrové řízení – Administrativní pracovník Městské policie Řevnice a komise pro otevírání obálek 

Usnesení: 

Rada města ukládá: 

 starostovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa administrativní pracovník Městské policie Řevnice. 

Rada města schvaluje: 

 komisi pro otevírání obálek k výběrovému řízení – Administrativní pracovník Městské policie Řevnice v tomto 

složení: Ing. Tomáš Smrčka, Veronika Matoušková, Petra Karešová náhradník: Ing. Alice Bečková  

 

 

7) Výsledek kontroly provedené Specializovaným finančním úřadem ve společnosti EKOS Řevnice 

Rada města bere na vědomí výsledek kontroly Specializovaným finančním úřadem (oddělením cenové kontroly I) 

provedené ve společnosti EKOS Řevnice za období 1.1.2018 -31.12.2019.  

 
 

8) Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě o pojištění majetku – škodové pojištění strojů č. 1024191271 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. č. 1 k Pojistné smlouvě o pojištění majetku – škodové pojištění strojů č. 1024191271 uzavřené 

dne 12.12.2019 mezi městem Řevnice a firmou Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 

Praha 1, IČO 45272956. Předmětem tohoto dodatku je pojištění vyvážeče FARMA CT6,3  9/6T. Původní pojistné ve 

výši 22 176,- Kč včetně DPH se navyšuje o 4 564,- Kč na 26 740,- Kč včetně DPH. 

 

 

9) Pronájem pozemků - parkování techniky pro natáčení - Roadrunner  
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem 100 m
2
 pozemku parc.č. 1815 (ul. E. Krásnohorské) a 50 m

2
 pozemku parc.č. 1705/1 (ul. 5. května) 

společnosti Roadrunner s.r.o., IČO: 03309983, sídlem Pštrossova 25, 110 000 Praha 1 části za účelem parkování 

filmové techniky pro natáčení reklamního spotu ve dnech 9. a 10.9.2020 za nájemné 6.000,- Kč + DPH. 
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10) Výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo – „Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě 

Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení na zakázku s názvem „Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“, firmu VYSSPA 

Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň, IČ: 27967638, za nabídkovou cenu 7 136 674,92 Kč bez DPH 

(8 635 376,65 Kč vč. DPH  

 uzavření smlouvy o dílo s firmou VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň, IČ: 27967638 

 přijetí dotace z MMR na projekt „Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“ a souhlasí se spolufinancováním 

akce. 

 

 

 

 


