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Výpis usnesení přijatých na 88. jednání  rady města Řevnice ze dne 7.10.2020 

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

 

 

 

3) Dohoda o umístění stavby č. IZ-12-6002047/01-ČEZ Distribuce 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dohody o umístění stavby č. IZ-12-6002047/01 se společností ČEZ Distribuce a.s., jejímž předmětem je 

dočasné umístění kabelu NN 0,4 kV v délce 1 m do pozemku parc.č. 149/3 v k. ú. Řevnice po dobu rekonstrukce 

mostu ev. č. 115 – 011a přes Moklický potok (u lékárny) za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH. 

 

4) Dohoda o omezení v užívání nemovitosti č. IZ-12-6002047/05- ČEZ Distribuce 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dohody o omezení v užívání nemovitosti č. IZ-12-6002047/05 se společností ČEZ Distribuce a.s., jejímž 

předmětem je vypořádání náhrady za omezení v obvyklém užívání pozemku parc.č. 1271/1 v k. ú. Řevnice v rozsahu 

1,5 m
2
 (uložení zemního kabelu NN do půlených opravných trub s následným obetonováním) v souvislosti s 

rekonstrukcí mostu ev. č. 115 – 011a přes Moklický potok (u lékárny) za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč + 

DPH. 

 

5) Dohoda o omezení v užívání nemovitosti č. IZ-12-6002047/07- ČEZ Distribuce 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dohody o omezení v užívání nemovitosti č. IZ-12-6002047/07 se společností ČEZ Distribuce a.s., jejímž 

předmětem je vypořádání náhrady za omezení v obvyklém užívání pozemků parc.č. 149/3 a parc.č. 149/5 v k. ú. 

Řevnice v rozsahu 4,55 m
2
 (uložení kabelu NN do výkopu 0,35 x 8 m a uložení kabelu NN do výkopu 0,35 x 5 m) 

v souvislosti s rekonstrukcí mostu ev. č. 115 – 011a přes Moklický potok (u lékárny) za jednorázovou náhradu ve 

výši 2.500,- Kč + DPH. 
 

6) SOSB-VB-IV-12-6026634/1-ČEZ Distribuce-ul. Chodská č.e. 248  
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 2 délkových metrů) 

v pozemku parc.č. 2974/13 v k. ú. Řevnice (ul. Rovinská) pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou 

úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 1.000,- 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-

6026634/1 (ŘEVNICE). 

 

7) Dotační management na zateplení bytového domu čp. 928 z výzvy č. 78 IROP 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření příkazní smlouvy s firmou  ATI Consulting s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha 4,  IČ 293916 na dotační 

management (zpracování žádosti o dotaci, studie proveditelnosti, zpracování a organizaci zadávacího řízení, 

finalizaci projektu vč. manažerského řízení, zpracování podkladů k RoPD, zpracování žádosti o platbu a závěrečné 

vyhodnocení akce) za celkovou cenu 272.800,- Kč  (není plátce DPH) v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu, specifický cíl 2.5., snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, výzva č. 78, na projekt Zateplení 

bytového domu pro seniory ve městě Řevnice. 

Rada ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 272 800,- Kč na dotační management v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu, specifický cíl 2.5., snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, výzva č. 78, na projekt 

Zateplení bytového domu pro seniory ve městě Řevnice, v případě úhrady v roce 2020 do rozpočtového opatření 

č.4/2020 
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8) Přijetí dotace SZIF – vyvážecí vlek   

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města uzavření Dohody o poskytnutí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu,Program 

rozvoje venkova ČR, na projekt „Nákup vyvážecího vleku“,registrační číslo žádosti 19/008/08610/120/000638 

v celkové výši 281 000,- Kč.  

Rada města ukládá:  

 starostovi zařadit přijetí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu, Program rozvoje venkova ČR, na 

projekt „Nákup vyvážecího vleku“,registrační číslo žádosti 19/008/08610/120/000638 v celkové výši 281 000,- Kč na 

nejbližší zasedání zastupitelstva.  

 

9) Kalamitní těžba – informace a vypsání poptávky 

Rada města bere na vědomí zprávu o rozvoji kůrovcové kalamity v lesním majetku města. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 poptávku na službu - těžba kalamitní kůrovcové hmoty harvestorovou technologií s přiblížením na odvozní místo a 

zajištění prodeje této hmoty v max. objemu do 5 tis. m3 s podmínkou provedení těžebních prací do konce roku 2020. 

 

10) Geodetické zaměření - I.stupeň ZŠ – rozšíření vstupního prostoru – Pomahač  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nabídku Ing. Dušana Pomahače, IČ 16994353, Táborská 1140/22, Praha 4 na provedení víceprací geodetického 

zaměření části areálu a přilehlého chodníku na I. stupni ZŠ v ulici Revoluční pro účely projektování úprav 

chodníku za cenu 11 700,- Kč (není plátce DPH).  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru objednat u ing. Dušana Pomahače, IČ 16994353, Táborská 1140/22, Praha 4 provedení 

víceprací na geodetickém zaměření části areálu a přilehlého chodníku na I. stupni ZŠ v ulici Revoluční za cenu 11 

700,- Kč (není plátce DPH)  

 zapracovat náklady na geodetické práce ve výši 11 700,- Kč do rozpočtového opatření č.4/2020.  

 


