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Výpis usnesení přijatých na 122. jednání rady města Řevnice ze dne 4.8.2021 

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

 

 

 

3) Pronájem Lesního divadla - hudební festival Zelený tulipán – nakladatelství Maťa  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• pronájem Lesního divadla dne 18.9.2021 panu Luboru Maťovi, IČO: 15286185, se sídlem Lublaňská 693/34, 120 00 Praha 

2 - Vinohrady za účelem uspořádání hudebního festivalu Zelený tulipán za nájemné 10.000,-Kč + 21 % DPH.  

 

4) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Inženýrské sítě a komunikace ul. Mírová, ul. Podbrdská v Řevnicích“ 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo „Inženýrské sítě a komunikace ul. Mírová, ul. Podbrdská v Řevnicích“ mezi městem 

Řevnice a společností Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., se sídlem Náchodská 2421, 193 00, Praha 20 Horní 

Počernice, IČ: 18626084 za nabídkovou cenu 21.780,- Kč vč. DPH.  

 

 

5) Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice – autorský dozor 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na zajištění autorského dozoru na část komunikací, od firmy Projekce dopravní Filip s.r.o., Švermova 

1338, Roudnice nad Labem, IČO: 28714792, Předpokládané maximální náklady na výkon autorského dozoru budou do 

výše 50.000,- Kč vč. DPH. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 50.000,- Kč na zajištění autorského dozoru při realizaci stavby „Vybudování 

bezpečných cyklotras ve městě Řevnice“ do rozpočtového opatření č. 6/2021 ( § 2219 pol. 6121). 

 

6) Rozšíření ČOV Řevnice – zkušební provoz, doplňující práce 

Usnesení: 

Rada schvaluje: 

• objednání nutných úprav zajišťujících bezproblémový chod ČOV od firmy: 

EKOS Řevnice spol. s r.o., Na Bořích 1077, Řevnice, IČO: 47551828, která nabízí úpravu výtlaku odpadních vod ze 

vstupní čerpací stanice za částku 12.532,50 Kč bez DPH a úpravu odkalovacího uzlu v regeneraci ČOV za částku 

52.015,19 Kč bez DPH. 

Celkové náklady na nezbytné úpravy ČOV v rámci zkušebního provozu, činí 64.547,69 Kč bez DPH (78.102,70 Kč vč. 

DPH) 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 78.102,70 Kč na náklady nezbytné úpravy ČOV v rámci zkušebního provozu 

(úpravy výtlaku ze vstupní čerpací stanice a úpravu odkalovacího uzlu) do rozpočtového opatření č. 6/2021. 

 

7) Žádost o bezplatnou výpůjčku lesních pozemků navazujících na areál Lesního divadla – MMC Praha s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o výpůjčce se společností MMC Praha s.r.o., IČ: 61060445, se sídlem U Nikolajky 957/11, 150 00 Praha 

5, jejímž předmětem je bezplatná výpůjčka části lesního pozemku parc. č. 1102 v k.ú. Řevnice o výměře cca 300 m2 (z 

celkových 26061 m2) - viz. přiložený plánek - ve dnech 17. – 28.8.2021 za účelem umístění pultu s občerstvením a posezení 

pro partnery divadelního festivalu Lesní slavností divadla.  

 

 

8) SOVB-IE-12-6006900/1- ČEZ Distribuce-obnova NN z TS Fara   

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 délce 1494 m, 3 přípojkové skříně, 1 podpěrný bod) 

v pozemcích parc.č. 1502, 1509, 1521, 1567, 1572, 1597, 1620, 1626/6, 1761/7, 2241 a 2282 v   k. ú. Řevnice v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 2466-190079/2021 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 332.000,- 

Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6006900/1,  ŘEVNICE - obnova NN z 

TS Fara PZ_3958.    
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9) Výsledky EKOS za 6/2021  

 

Rada města bere na vědomí: 

• výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice za 

období 6/2021. 

 

10) Uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu -Příběhy našich sousedů – Řevnice 2021-2022 – Post 

Bellum 

Rada města schvaluje:  

• uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu -Příběhy našich sousedů – Řevnice 2021-2022 se společností POST 

BELLUM, o.p.s., Štěpánská 704/61, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 26548526, DIČ:CZ26548526, jejímž předmětem je 

spolupráce na realizaci projektu „Příběhy našich sousedů“ a pokrytí nákladů na realizaci projektu ve výši 22 900,-Kč.  

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 22 900,- Kč na pokrytí nákladů na realizaci projektu Příběhy našich sousedů, do 

rozpočtového opatření č. 6/2021. 

 

11) Texty pro zápis do kroniky za rok 2020 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• text pro zápis do kroniky města Řevnice za rok 2020 připravený předsedou letopisecké komise MUDr. Jindřichem 

Königem. 

 

 


