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Výpis usnesení přijatých na 113. jednání rady města Řevnice ze dne 12.5.2021 

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

 

 

 

3) Pronájem části pozemku parc. č. 273 – 2 vyhrazená parkovací místa pro ordinaci kardiologie a angiologie  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem části pozemku parc. č. 273 v obci a k.ú. Řevnice (ulice 28. října) o velikosti 2,3 x 11,5 m – viz. přiložený nákres 

– společnosti Kardiologie Řevnice s.r.o. za účelem zřízení 2 vyhrazených parkovacích míst pro pacienty kardiologické 

a angiologické ordinace provozované v č.p. 1061 v ulici 28. října a to od 1.6.2021 za nájemné 2.000,-Kč/rok + DPH. 

 

4) Pronájem části  pozemku parc. č. 273 – 2 vyhrazená parkovací místa pro psychiatrickou ambulanci 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem části pozemku parc. č. 273 v obci a k.ú. Řevnice (ulice 28. října) o velikosti 2,2 x 11 m – viz. přiložený nákres 

– společnosti Psychiatrie Řevnice s.r.o. za účelem jeho užívání jako 2 vyhrazená parkovací místa pro pacienty 

psychiatrické ambulance provozované v č.p. 1060 v ulici 28. října a to od 1.6.2021 za nájemné 2.000,-Kč/rok + DPH. 

 

5) Smlouva o smlouvě budoucí darovací - vodovodní řad v pozemku parc.č. 3211/1 - ul. Říční 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• budoucí bezplatné nabytí inženýrské sítě do majetku města a to  vodovodního řadu v pozemku parc. č. 3211/1 v obci a 

k.ú. Řevnice vybudovaného z polyetylenového potrubí v dimensi D90 v  délce 45 m vyznačeného v přiložené situaci a 

uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy s Bc. V. Š.  

 
6) SOVB-7700101343_1/VB-GasNet, s.r.o.-VTL plynovod 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• zřízení služebnosti ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o, IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 

Labem, spočívající v právu zřídit a provozovat v  pozemcích parc. č. 3678/1, parc. č. 3681/8 a parc. č. 3682/2 v      k. ú. 

Řevnice plynárenské zařízení (VTL plynovod o délce 211 m) a v právu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti 

se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, za jednorázovou 

úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 42.200,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy 

č. 7700101343_1/VB. 

 

7) SOVB-IE--12-6010029/1-ČEZ Distribuce-ul. V Luhu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• 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 81 délkových metrů) v pozemcích parc.č. 

3449/5, 3449/4, 3450/5, 3451/9 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 16.200,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy 

č. IE--12-6010029/1. 

 

8) Žádost spolku Rockovrat o výpůjčku Palackého náměstí – Májové trhy   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• výpůjčku části pozemku parc.č. 185/3 v k.ú. Řevnice (Palackého náměstí) ve dnech 14. a 15.5.2021 za účelem uspořádání 

Májových trhů dne 15.5.2021 v době od 9:00 do 17:00 hodin zapsanému spolku Rockovrat, IČ: 04741510, se sídlem 

Selecká 1013, 252 30 Řevnice za podmínky, že spolek zajistí dodržování protiepidemických vládních opatření platných 

v době konání trhů.  

 

9) Výsledek výběrového řízení – jmenování vedoucí pečovatelské služby  

Usnesení: 

Rada města jmenuje: 

• s účinností od 1.7.2021 paní Elišku Cílkovou, bytem Beroun Závodí, vedoucí Pečovatelské služby města Řevnice. 

 

 

 

 



 

2 

 

 

10) Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice - dodatek č. 1  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň, IČ: 

27967638, kterým se navyšuje celková cena díla na částku 7.289.515,38 Kč bez DPH, tj. 8.820.313,610 Kč vč. DPH  

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 184.937,- Kč  - vícepráce k akci „Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“ 

do rozpočtového opatření č. 3/2021. 

 

11) Výběrové řízení – 3 strážníci Městské policie Řevnice  
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovních míst – 3 strážníků městské policie 

• složení komise pro výběrové řízení ve složení: Veronika Matoušková, Ing. Tomáš Smrčka, Petra Karešová, náhradník Ing. 

Alice Bečková 

 

 


