Výpis usnesení přijatých na 124. jednání rady města Řevnice ze dne 1.9.2021
(upraveno podle zákona zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění)

3) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – pronájem parc.č. 3659/2 – Prague Aluminium a.s.
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 27.4.2021 mezi městem Řevnice a společností Prague Aluminium
a.s. na pronájem části pozemku parc.č. 3659/2 v k.ú. Řevnice (areál sběrného dvora) za účelem skládky dřeva, jehož
předmětem je zmenšení plochy pronajatého pozemku ze současných 751 m2 na 238 m2 a poměrné snížení ročního
nájemného na 11.800,- Kč + DPH.
4) Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Usnesení:
Rada doporučuje:
• zastupitelstvu města k vydání obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, jejíž návrh je přílohou tohoto usnesení.
5) Výpověď nájemní smlouvy - garáž v objektu č.p. 1065
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 17.12.2012 mezi městem Řevnice a Petrem Pospíšilem, jejímž předmětem je
užívání garáže v objektu č.p. 1065 (areál technických služeb v ulici V Zátiší).
6) Pronájem části pozemku parc.č. 204 - TV Nova
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• uzavření nájemní smlouvy se společností TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem Křiženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha
5, jejímž předmětem je pronájem veřejného prostranství - části pozemku parc.č. 204 (ul. Opletalova) v k.ú. Řevnice o
výměře 80 m2 (32 x 2,5 m) – viz. přiložený plánek - ve čtvrtek 9.9.2021 od 15:00 do 21:00 hod. za nájemné 1000,- Kč +
DPH za účelem parkování techniky při natáčení záběrů do TV seriálu.

7) SOVB-IP-12-6016307/1- ČEZ Distribuce-ul. Karlštejnská
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 51 m) v pozemku parc.č. 2692/1 v k. ú. Řevnice
v rozsahu dle geometrického plánu č. 2454-200085/2020 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu ve
výši 10.400,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6016307/1, ŘEVNICE č.parc. 2802 – kNN.
8) Plánovací smlouva - Vily Řevnice s.r.o. – dodatek č. 1
Usnesení:
Rada města doporučuje:
• zastupitelstvu města schválení uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě uzavřené dne 14.3.2018 mezi městem Řevnice
a společností Vily Řevnice s.r.o, IČ: 01893548, Jungmannovo náměstí 765/5, Nové Město, 110 00 Praha, jejímž obsahem
je závazek společnosti Vily Řevnice realizovat na vlastní náklady na pozemcích parc.č. 3534/14, 3535/7, 3535/23, 3535/24,
3535/25, 3535/26, 3535/27, 3535/28 a 3535/29 v k.ú. Řevnice (lokalita „Pod Lesem“) veřejnou infrastrukturu a tuto
dokončenou veřejnou infrastrukturu převést do vlastnictví města dle podmínek uvedených v plánovací smlouvě.
Předmětem dodatku je změna smlouvy vyvolaná změnou projektu v rámci projednání – zvětšení výměry pozemků, na
kterých bude projekt realizován, jejich neparcelování, snížení počtu domů z původně zamýšlených osmi na sedm, úprava
rozsahu sítí, úprava komunikací.
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9) Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice - dodatek č. 2
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň, IČ:
27967638, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 20.10.2021.
10) Projekt sanací zdiva budovy č.p. 600 – základní škola
Usnesení:
Rada města ukládá:
• ekonomickému odboru vystavit objednávku u ing. Michaela Balíka CSc., IČ:11225611, DIČ:CZ4300419453, Nad
Klikovkou 1477/14, Praha 5 na projekt sanací vlhkého zdiva budovy č.p. 600 (základní škola) v rozsahu: průzkum
z hlediska vlhkosti a salinity (měření, protokoly, rozsah poruch, určení příčin) a návrh koncepce odvlhčení v rozsahu pro
provádění včetně výměr a hrubého odhadu nákladů za cenu 33.000,- Kč bez DPH (39.930,- Kč s DPH)
• zařadit částku 39.930,- Kč na projekt sanací zdiva budovy č.p. 600 do rozpočtového opatření č. 6/2021
11) Výměna vodoměrů v bytech č.p. 928 a č.p.27
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• cenové nabídky na výměnu bytových vodoměrů od firmy IRTN s.r.o., Hvožďanská 3, Praha 4, IČO: 27171809, a to
nabídku na výměnu celkového počtu 69 ks vodoměrů (na TV a SV) v bytech pro seniory, Školní 928 za nabídkovou cenu
79.267,- Kč a nabídku na výměnu 8 ks vodoměrů v bytovém domě č.p.27 za částku 4.122,- Kč (ceny jsou uvedeny včetně
DPH).
12) Záměr pořízení svahové sekačky Spider společně s městem Černošice
Rada města schvaluje:
• záměr pořízení svahové sekačky Spider ILD02 EFI jako společné investice s městem Černošice v celkové předpokládané
hodnotě 890.000,- Kč vč. DPH, investiční příspěvek města Řevnice je předpokládán ve výši 50 % celkových nákladů tj.
445.000,- Kč.
Rada města ukládá:
• ekonomickému odboru zařadit investiční příspěvek města Řevnice ve výši 445.000,- Kč na pořízení svahové sekačky
Spider ILD02 EFI do nejbližšího rozpočtového opatření
13) SOD pěstební práce v lese – Šamata s.r.o. – dodatek č. 1
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo provedení pěstebních prací v lese společností ŠAMATA s.r.o., Poustka,
Ostroh 58, PSČ 350 02, IČ 28885953. Předmětem dodatku je prodloužení termínu provádění prací, a to do 31.12.2021.
14) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 20
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 13.9.2021v budově Staré školy, nám.
Krále Jiřího z Poděbrad 64, od 19:30 hodin vtomto znění:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
3) Schválení programu
4) Stanovení odměny pro členy okrskové a místní komise - místní referendum
5) Závěr
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