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Výpis usnesení přijatých na 107. jednání rady města Řevnice ze dne 24.3.2021 

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

 

 

3) Pronájem pozemků - natáčení filmu - Europeana production s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o pronájmu pozemku se společností Europeana production s.r.o., IČ: 07122811, se sídlem Korunní 

2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků parc.č. 2689/2, parc.č. 265 a parc.č. 

273 v k.ú. Řevnice (parkovací místa v ulici Pod Lipami, Nádražní a 28. října) o výměře 832 m2 za účelem parkování 

techniky a užívání jako zázemí při natáčení celovečerního filmu Vánoční příběh a to 53 m2 v ulici Nádražní od soboty 

9.4. do úterý 13.4.2021 a 779 m2 v ulici Pod Lipami a Nádražní a 28. října v pondělí 12.4.2021 za celkové nájemné 

10.000,- Kč + DPH. 

 

4) Kácení dřevin V Tůních 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku firmy Tomáš Kostečka, IČ: 15369862, se sídlem Essenská 131, 252 09, Hradištko, na realizaci kácení 

dřevin a keřů v celkové výši 61.500,00 Kč bez DPH (74.415,00 Kč včetně DPH). 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 74.415,- Kč do rozpočtového opatření č. 2/2021. 

 

5) Darovací smlouva – TJ Sokol Dobřichovice - očkovací centrum Dobřichovice  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

poskytnutí finančního daru ve výši 45.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi městem Řevnice a pobočným spolkem 

Tělocvičná jednota Sokol Dobřichovice, IČ: 00380253, se sídlem Pražská 375, 252 29, Dobřichovice, na nákup 

potřebného vybavení a materiálu pro provoz očkovacího centra v hale BIOS v Dobřichovicích. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 45.000,- Kč do rozpočtového opatření č. 2/2021. 

 

6) Vnitřní úpravy budovy městského úřadu – interiérové dveře, úprava ceny 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• úpravu cenové nabídky od CAG s.r.o., Kytín 19, Mníšek pod Brdy, IČ: 25686925 na dodávku a montáž dveří do 

kanceláří 2.NP, za částku 33.548,- Kč bez DPH tj. 40.593,- Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 40.593,- Kč do rozpočtového opatření č. 2/2021. 

 

7)  Žádost o převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního a uvolnění finančních 

prostředků z investičního fondu – MŠ Řevnice  

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

• převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního ve výši 105.000,- Kč 

• čerpání finančních prostředků z investičního fondu ve výši 105.000,- Kč za účelem nákupu nábytku na vybavení 

mateřské školy ve třídách a v kanceláři hospodářky školní jídelny od firmy MAKRA DIDAKTA s.r.o., Drahelická 

162/47, 288 02  Nymburk, IČ:27916758, za celkovou cenu ve výši 103.111,- Kč na základě předložené cenové nabídky.  

 

8) Nabídka na geodetické práce skládka 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

• objednání geodetických prací od Vladimíra Jaroše, IČO 43912494, Frostova 340, Praha 10 Petrovice  za cenu 39.000,- 

Kč bez DPH resp. 47.190,- Kč s DPH na vypracování polohopisného a výškopisného plánu 1:500 tělesa skládky (plocha 

území 4,5 ha)  doplněného vrstevnicemi a liniemi terénních tvarů a prvků  (nezpevněné komunikace, zhlaví vrtů, 

stožáry, znaky inženýrských sítí). 
Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit výdaj 47.190,- Kč na geodetické zaměření uzavřené skládky Na Bořích do nejbližšího 

rozpočtového opatření.  

 

 

 

           


