
 

1 

 

 

Výpis usnesení přijatých na 99. jednání  rady města Řevnice ze dne 27.1.2021 

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

 

 

3) Záměr výpůjčky sklepních prostor v č.p. 29 Divadelnímu souboru Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• záměr bezplatné výpůjčky sklepních prostor v budově č.p. 29 (Zámeček) – místnosti o výměře 36,5 m2 a místnosti o 

výměře 12,1 m2 spolku Divadelní soubor Řevnice, IČO: 26515164, se sídlem Mníšecká 29, 252 30 Řevnice a to na 1 rok 

do 28.2.2022. 
 

 

4) Žádost COOP Praha-západ o souhlas s podnájmem pozemku parc.č. 1265  

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

• s podnájmem části pozemku parc.č. 1265, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Řevnice (pozemek zastavěný budovou 

nákupního střediska) pronajatého družstvu COOP Praha-západ nájemní smlouvou uzavřenou dne 24.3.1997 a to 

s podnájmem části o výměře 3-5 m2 společnosti Alza.cz a.s. za účelem umístění zařízení na výdej objednaného zboží tzv. 

„AlzaBoxu“ u budovy Mníšecká 929, Řevnice. 
 

5) Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3659/2 za účelem skládky dřeva 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3659/2 (areál sběrného dvora a uzavřené skládky TKO) o výměře 791 m2 – viz. 

přiložený nákres - společnosti Prague Aluminum a.s., IČ: 24719153, sídlem Husitská 107/3, Praha 3 za účelem jeho využití 

jako skládka dřeva.  

 

6) Žádost společnosti ALKA, o.p.s. o finanční dar 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje: 

• poskytnutí finančního daru neziskové organizaci ALKA, o.p.s., IČ: 27240185, sídlem Podbrdská 269, Příbram. 

 

7) Pronájem bytu č. 321 v č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• na základě doporučení sociální komise pronájem bytu zvláštního určení č. 321 v domě č.p. 928 panu O. N., s adresou 

trvalého pobytu Řevnice, na dobu neurčitou od 1.3.2021, za nájemné 75,- Kč/m2/měsíc. 

 

8) Žádost o poskytnutí finančního daru a uzavření darovací smlouvy – Centrum Na Verandě Beroun 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• poskytnutí finančního daru 3000,- Kč zapsanému ústavu Centrum Na Verandě Beroun, IČ: 03187276, Wagnerovo 

náměstí 1541, 266 01 Beroun na pokrytí nákladů na nákup omyvatelných polohovacích pomůcek pro potřeby klientů 

centra a uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí daru ve výši 3000,- Kč.  

 

 

9) Projektový záměr instalace fotovoltaických zdrojů  v areálu uzavřené skládky 

Usnesení : 

Rada města schvaluje: 

• podání přeregistrace projektového záměru města Řevnice na získání finanční podpory z modernizačního fondu na 

instalaci fotovoltaického zdroje v areálu uzavřené skládky Na Bořích 


