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Výpis usnesení přijatých na 87. jednání  rady města Řevnice ze dne 30.9.2020 

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

 

 

 

3) Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 74 ve městě Řevnice - dodatek č. 3  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou ANDAF-TIER s.r.o., Primátorská 296/38, Praha 8, IČ: 

02330407, kterým se ponižuje celková cena díla o částku 531 915,03 Kč bez DPH. Celková cena za zhotovení díla bez 

DPH tak činí 7 760 264,30 Kč, tj. 9 389 919,80 Kč včetně DPH. 

 

4) SOVB č. 9900105625_1/VB - GasNet, s.r.o. – ul. Podbrdská 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení 

včetně jeho příslušenství (STL plynovod a plynovodní přípojky) a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 

zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to k pozemku 

parc.č. 646 v k.ú. Řevnice (ul. Podbrdská) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného GasNet, s.r.o., IČ: 

27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2423-200862/2020 za 

jednorázovou úplatu 4.700,- Kč (bez DPH) na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 

9900105625_1/VB.  

 

5) SOSB-VB-IV-12-6026641/VB/01-ČEZ Distribuce-ul. Mařákova    
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování zařízení 

distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o  služebnosti podle § 

1257 až § 1266 občanského zákoníku (v zemi umístěné nové kabelové vedení NN v rozsahu cca 8 délkových metrů) 

v pozemku parc.č. 81 v k. ú. Řevnice (ul. Školní) pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle 

sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 1600,- Kč (bez DPH); 

 udělení souhlasu s provedením stavby zařízení distribuční soustavy ve smyslu příslušných ustanovení stavebního 

zákona a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-

6026641/VB/01 Řevnice, Mařákova č.p. 532 kNN. 

 

 

6) SOSB-VB-IZ-12-6002107/ VB 02-ČEZ Distribuce-ul. V Luhu   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování zařízení 

distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o  služebnosti podle § 

1257 až § 1266 občanského zákoníku (v zemi umístěné nové kabelové vedení NN v rozsahu cca 56 délkových metrů) 

v pozemcích parc.č. 3448/2 a parc.č. 3447/12, oba v obci a k. ú. Řevnice (ul. V Luhu) pro oprávněného ČEZ 

Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 11.200,- 

Kč (bez DPH); 

 udělení souhlasu s provedením stavby zařízení distribuční soustavy ve smyslu příslušných ustanovení stavebního 

zákona a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IZ - 

12 – 6002107/ VB 02 Řevnice – V Luhu , č.p. 3448/12,16 – přeložka kVN, kNN.   
 

7) Dodatky ke smlouvám o využívání sběrného dvora obcemi Podbrdy, Svinaře a Skuhrov  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 Dodatky ke Smlouvám s obcemi Podbrdy, Skuhrov a Svinaře ke Smlouvám o využívání sběrného dvora. Předmětem 

dodatků je úprava ceny hrazené jako čtvrtletní paušální poplatek za obyvatele každé obce na 43 Kč. Důvodem je 

přistoupení dalších obcí a snížení podílu na fixních nákladech sběrného dvora.  
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8) Výsledky EKOS 8/2020 

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 8/2020. 

 

9)  Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru elektrozařízení – REMA  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o využití sběrného dvora pro účely zpětného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, 

baterií a akumulátorů, která byla uzavřena dne 14. 8. 2020 (Schválena Radou města dne 12. 8. 2020 viz Zápis č. 83) se 

společností REMA Systém, a.s. Předmětem dodatku je úprava ceny za odběr, kterou hradí společnost REMA městu 

Řevnice z 0,30 hal za kg na 0,50 hal za kg odebraného odpadu.  

 

10)  Dohoda o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací - vzor 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vzor Dohody o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací, kterou připravila Mediační probační služba ČR 

jako pomoc pro potřeby obcí v případě nástupu osob, kterým jsou nařízeny obecně prospěšné práce a kdy obě strany 

mají zájem vykonat tyto práce ve prospěch města Řevnice.  


