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Výpis usnesení přijatých na 128. jednání rady města Řevnice ze dne 6.10.2021 

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

 

 

3) Výpůjčka prostor v č.p. 64 Základní umělecké škole  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• bezplatnou výpůjčku nebytových prostor v budově č.p. 64 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích (3 učebny, 2 

šatny, sociální zařízení chlapců, sociální zařízení dívek, umývárna, skladovací místnosti, podkrovní místnost) Základní 

umělecké škole Řevnice, příspěvkové organizaci, a to na dobu neurčitou od 1.11.2021 s 6-měsíční výpovědní lhůtou za 

účelem užívání pro výuku, jako zázemí a sklad pro filmovou tvorbu. Úhrada spotřeby plynu, el. energie a vodné a stočné 

bude ZUŠ Řevnice účtována ve výši 75% nákladů za celou budovu.  
 

4) Pronájem pozemků - natáčení seriálu – Roadrunner 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření nájemní smlouvy se společností Roadrunner s.r.o., IČ: 03309983, se sídlem Pštrossova 199/25, Nové Město, 110 

00 Praha 1, jejímž předmětem je pronájem veřejného prostranství - částí pozemků parc.č. 1052/3 (ul. Tyršovo 

stromořadí), parc.č. 800, parc.č. 1052/6 (ul. Sportovní) a parc.č. 802 (ul. Sochorova) v k.ú. Řevnice o celkové výměře 385 

m2 – viz. přiložený plánek - za účelem parkování techniky a natáčení záběrů do TV seriálu „Národní házená“ ve dnech 

9. a 10.10.2021 (cca od 6:00 do 22:00  hod.)  za celkové nájemné 7.700,- Kč + DPH. 

• užití znaku města Řevnice v titulcích seriálu „Národní házená“. 

 

5) Rozšíření ČOV Řevnice – doplňující práce 

Usnesení: 

Rada schvaluje: 

• objednání provedení odvětrání prostoru regenerace, které zajistí firma: 

EKOS Řevnice spol. s r.o., Na Bořích 1077, Řevnice, IČ: 47551828, za částku 9.914,75 Kč bez DPH (11.996,84 Kč vč. 

DPH). 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 11.996,84 Kč na provedení odvětrání prostoru regenerace na ČOV Řevnice do 

rozpočtového opatření č. 7/2021. 

 

6) Výsledky EKOS za 8/2021  

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 8/2021. 

Bez hlasování 
 

7) VŘ -fyzická osoba zastupující předsedu Družstva -Dolnoberounské vodárenské družstvo a schválení komise 

pro výběr uchazeče  

Usnesení: 

Rada schvaluje: 

• vypsání výběrového řízení na obsazení funkce – Fyzická osoba trvale zastupující předsedu Družstva - pro 

Dolnoberounské vodárenské družstvo. 

• členy komise  pro výběr uchazeče ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Tomáš Snopek, Markéta Simanová a náhradík:  

Ing. Alice Bečková 

 

8) Pronájem Lesního divadla - Universitní sportovní klub Praha 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• pronájem areálu Lesního divadla spolku Universitní sportovní klub Praha, IČ: 393495, se sídlem Na Folimance 2, 120 00 

Praha 2 ve dnech 6. a 7.11.2021 za nájemné ve výši 5.000,- Kč + 21% DPH za účelem jeho užívání jako zázemí běžeckého 

závodu. 

Rada města souhlasí:  

• s konáním oblastního závodu v orientačním běhu pořádaného spolkem Universitní sportovní klub Praha, IČ: 393495, se 

sídlem Na Folimance 2, 120 00 Praha 2, v lese na území katastru města Řevnice ve dnech 6. a 7.11.2021 za podmínky, že 

po akci bude proveden řádný úklid.  
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9) Informační kampaň k referendu 

Usnesení: 

Rada města prohlašuje: 

• že se distancuje od šíření poplašných zpráv přípravného výboru referenda v rámci kampaně před místním referendem 

o budoucnosti bývalého areálu Eurovie a nesouhlasí se lživou argumentací (nedostatek vody, míst v ZŠ a MŠ, nárůst 

počtu obyvatel apod.) používanou v této kampani. Aktuálně projednávaný územní plán nepřipouští pro tuto oblast 

žádnou bytovou výstavbu.  

 

10) Žádost ZUŠ o převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu – nákup počítačů 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• převod finančních prostředků ve výši 250.000,- Kč z rezervního do investičního fondu ZUŠ Řevnice a dále v souladu se 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, čerpání finančních prostředků 

z investičního fondu ZUŠ ve výši 192.000,- Kč. 

Rada města uděluje souhlas: 

• Základní umělecké škole Řevnice s koupí 4 počítačových stanic za pořizovací cenu v předpokládané výši 192.000,- Kč.  

 


