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Výpis usnesení přijatých na 114. jednání rady města Řevnice ze dne 19.5.2021 

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

 

 

 

3) Aktualizace majetkové přílohy č. 1 zřizovací listiny ZŠ – nákladní elektro tříkolka 

Rada města bere na vědomí: 

• aktualizaci přílohy č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Řevnice, která odráží stav majetku svěřeného příspěvkové 

organizaci Základní škola Řevnice k hospodaření ke dni 19.5.2021 - rozšíření o nákladní elektro tříkolku Benycargo 

11S v hodnotě 47.690,08 Kč (vč. dopravy bez DPH). 

 

4) Pronájem Lesního divadla - MMC Praha s.r.o. - Lesní Slavnosti Divadla 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• uzavření nájemní smlouvy se společností MMC Praha s.r.o., IČ: 61060445, se sídlem Na Cihelně 448/36, 159 00 Praha 

5, jejímž předmětem je pronájem areálu Lesního divadla ve dnech 16. - 29.8.2021 pro konání divadelního festivalu Lesní 

Slavností Divadla 2021 za nájemné 110.000,- Kč (11 představení).  

 

5) Pronájem Lesního divadla - Notičky - koncert  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem areálu Lesního divadla Dětské lidové muzice Notičky, IČO: 70806071, se sídlem Mníšecká 29, 252 30 Řevnice 

dne 26.6.2021 za nájemné 2.000,- Kč/den + 21 % DPH a to za účelem pořádání koncertu. 

 

6) Pronájem Lesního divadla - Divadlo RePublika, s.r.o. - představení Boss Babiš 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem areálu Lesního divadla společnosti Divadlo RePublika, s.r.o., IČO: 09308369 se sídlem Korunní 2569/108, 

Vinohrady, 101 00 Praha 10 dne 30.8.2021 za nájemné 5.000,- Kč/den + 21 % DPH a to za účelem uspořádání 

představení Boss Babiš. 

 

7) Pronájem Lesního divadla - Pantheon production s. r. o. – představení Přátelák 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem areálu Lesního divadla společnosti Pantheon production s. r. o., IČO: 28493494 , se sídlem Ledčická 615/11, 

Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 dne 29.7.2021 za nájemné 10.000,- Kč/den + 21 % PH a to za účelem uspořádání 

představení Přátelák. 

 

8) „Multifunkční hřiště pro ZŠ Řevnice“ – projekt na přeložku el.,přípojky - Eva Palová 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na přeložku el. přípojky při realizaci projektu „Multifunkční 

hřiště pro ZŠ Řevnice“ předloženou paní Evou Palovou, Svárovec 1012, Zlín, IČ: 74396722 za cenu 9.000,- Kč bez DPH 

tj. 10.890,- Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 10.890,- Kč na zpracování projektové dokumentace na přeložku el. přípojky při 

realizaci projektu „Multifunkční hřiště pro ZŠ Řevnice“ do rozpočtového opatření č. 3/2021. 

 

9) Smlouva o výkonu TDS – Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ ve městě Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ 

ve městě Řevnice“ s firmou SCCE s.r.o., Ke Štěrkovně 563, Praha 5, IČ: 01848755 za nabídkovou cenou 113.600,- Kč 

bez DPH (137.456,- Kč vč. DPH) při trvání stavby 8 měsíců. 

 

10) Zajištění autorského dozoru – Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ ve městě Řevnice („dřevák“) 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku a uzavření smlouvy na zajištění autorského dozoru při realizaci stavby „Revitalizace brownfieldu 

„Sklad 13“ ve městě Řevnice“ kterou nabízí Ing. arch. Šárka Sodomková, K Voškovu 273, Zadní Třebaň 267 29, IČO: 

655 784 57, za maximální částku 144.000,- Kč, při předpokládaném rozsahu 240 hodin. Není plátce DPH. 
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11) Žádost o finanční příspěvek – sociální automobil pro seniory - Zdravotní ústav Most k domovu, z.ú. 

Rada města schvaluje:  

• poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč (částka vč. DPH) na nákup automobilu Dacia Dokker prostřednictvím 

společnosti KOMPAKT s.r.o., Jiráskova 1424, 290 01 Poděbrady, IČ: 49551027 zapsanému ústavu Zdravotní ústav Most 

k domovu z.ú, Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, IČ: 22693661 a uzavření darovací smlouvy na výše uvedenou částku.  

• použití znaku města Řevnice za účelem jeho umístění na vozidlo Dacia Dokker Zdravotního ústavu Most k domovu z.ú.  

po dobu 4 let. 

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 5.000,- Kč na poskytnutí finančního daru na nákup sociálního automobilu 

Dacia Dokker do rozpočtového opatření č. 3/2021 

 

12) Informace k povodňovému stavu 13.-15.5.2021 

Rada města bere na vědomí: 

• informace k povodňovému stavu ve dnech 13.-15.2021 

 

13) Informace o provozu MŠ Řevnice v době letních prázdnin 

Rada města bere na vědomí: 

• informace o letním provozu MŠ Řevnice v době prázdnin.  

 

 


