
 

1 

 

 

Výpis usnesení přijatých na 108. jednání rady města Řevnice ze dne 30.3.2021 

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

 
3) Dodatek číslo 2 k příkazní smlouvě k ÚP Peterka 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku číslo 2 s Mgr. Vlastmilem Peterkou, IČ 88200019 Krále Jiřího z Poděbrad 818, 386 01 Strakonice (neplátce DPH) 

na provedení revize námitek a připomínek uplatněných k veřejnému projednání na základě úprav návrhu Územního plánu Řevnice 

provedených od roku 2019, kterým se navyšuje sjednaná cena o 25.000,- Kč na celkovou sjednanou částku 91.000,- Kč. 

  

4) Na Jamech – smlouva o rozvoji území 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření  Smlouvy o rozvoji území se stavebníkem paní Renatou Šindelářovou, nar. 3.2.1988, bytem Náplavní 1195, Řevnice, jejímž 

předmětem je příspěvek stavebníka ve výši 25.000,- Kč na veřejnou infrastrukturpodle Zásad pro výstavbu na území města Řevnice 

schválených zastupitelstvem města dne 7.9.2020 v souvislosti s výstavbou novostavby rodinného domu na pozemcích parc.č. 3224 a 

parč. 3225 v k.ú. Řevnice. 

 

5) Dodatek č. 2 ke Smlouvě na poskytování služeb v nakládání se separovaným odpadem 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě na poskytování služeb v nakládání se separovaným odpadem mezi městem Řevnice a Separace 

Berounsko, zastoupeno Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČ: 61057606, DIČ: CZ 61057606, jeho předmětem je časově 

omezená (do 30.9.2021) úprava cen za odstranění/využití separovaného odpadu,  konkrétně navýšení ceny za odstranění/využití 

plastu o částku 2.000,- Kč za tunu bez DPH a snížení ceny za odstranění/využití papíru o 802,- Kč bez DPH za tunu 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 62.000,- Kč do rozpočtového opatření č. 2/2021. 

 

6) Žádost o finanční příspěvek – Zdravotní klaun o.p.s.  a Linka bezpečí z.s. 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje:  

• poskytnutí finančních příspěvků pro společnost Zdravotní klaun o.p.s. a Linka bezpečí z.s. z důvodu podpory místních spolků 

a zařízení.  

 

7) Geodetické práce – vodní zdroj Kejná  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku firmy M. Částka, s.r.o., IČ 27218643, se sídlem Mrkvičkova 1091/2, Praha 6, 16300, na provedení geodetických 

prací v rámci projektu „Regenerace prameniště Kejná“ v celkové výši 33.800,00 Kč bez DPH (40.898,00 Kč včetně DPH). 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 40.898,- Kč do rozpočtového opatření č. 2/2021. 

 

8) SOSB-VB-12-6027964-ČEZ Distribuce-Sportovní hala  

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 6 délkových metrů) v pozemku parc.č. 81 v k. ú. Řevnice (chodník v ulici 

Školní) pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve 

výši 1.200,- 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 dohody o umístění stavby č. IV-12-6027964/SOBS VB/001. 

 

9) ZŠ Řevnice – žádost o pořízení elektrické nákladní tříkolky Benycargo 11S 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• čerpání finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Řevnice ve výši 54.437,90 Kč za účelem nákupu elektrické nákladní tříkolky 

BENYCARGO 11S od Benycargo s.r.o, IČ: 04421795, Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 (nabídková cena je totožná s výší čerpání 

z fondu). 


