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Výpis usnesení přijatých na 129. jednání rady města Řevnice ze dne 13.10.2021 

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

 

 

 

3) Smlouva o spolupráci a společném užívání svahové sekačky - město Černošice 

Rada města doporučuje:  

• zastupitelstvu města uzavření Smlouvy o spolupráci a společném užívání svahové sekačky mezi městem Řevnice a městem 

Černošice, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice, IČO: 00241121, jejímž předmětem je příspěvek města Řevnice na 

zakoupení svahové sekačky ve výši 445.000,- Kč a následný podíl na nákladech vzniklých provozováním zařízení.  

 

4) Podání žádostí o podporu MMR z programu Podpora rozvoje regionů – LKA s.r.o.  

Rada města schvaluje:  

• cenové nabídky od firmy LKA s.r.o., Jičínská 226/17, Praha 3, IČ: 07735405 na zpracování a podání žádostí o podporu 

Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Stavební úpravy na parc.č. 538, k.ú. Řevnice, pro změnu užívání na družinu 

a multimediální učebnu“ za částku 25 000,- Kč bez DPH a v případě schválení žádosti odměnu ve výši 2,5 % z přiznané 

dotace, tj. při výši 70% přiznané dotace odhadovaná částka ve výši do 99.000,- Kč bez DPH. A na projekt „Rekonstrukce 

místních komunikací“ za částku 25.000,- Kč bez DPH a v případě schválení žádosti odměnu ve výši 2,5 % z přiznané 

dotace, tj. při výši 70 % přiznané dotace odhadovaná částka ve výši 150. 000,- Kč bez DPH.  

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru připravit objednávku na zpracování a podání žádosti o podporu z MMR na akce: „Stavební 

úpravy na parc.č. 538, k.ú. Řevnice, pro změnu užívání na družinu a multimediální učebnu“ a „Rekonstrukce místních 

komunikací“ a dále zařadit částku ve výši 50.000,- Kč bez DPH do RO č. 7/2021.  

 

5) SOVB-IV-12-6025889/1- ČEZ Distribuce-ul. Mánesova, parc. č. 3408  

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 3 m) v pozemku parc.č. 3415/4 v  k. ú. Řevnice 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 2487-981/2020  pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 

1.000,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6025889/1 Řevnice, Mánesova, 

parc. č. 3408 – kNN. 

 

6) Výpůjčka veřejného prostranství – Food Truck Market – Food Event 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

• bezplatnou výpůjčku veřejného prostranství - náměstí Krále Jiřího z Poděbrad - společnosti Food Event, s.r.o., IČ: 

04815319, sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 v sobotu 7. května 2022 a to za účelem uspořádání akce Food Truck 

Market. 

 

7) Filmový festival „Jeden svět“ – dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění přípravy a organizace kulturní akce 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění příprav a organizace kulturní akce, festivalu dokumentárních filmů Jeden 

svět, ročník 2022. Předmětem dodatku je termín konání a ujednání související s ohledem na možná rizika plynoucí 

z aktuální epidemiologické situace.  

 

8) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování daňového poradenství - H. Kalinová  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování daňového poradenství uzavřené mezi městem Řevnice a Bc. Helenou 

Kalinovou, Dobříč 35, 252 25 Jinočany, IČ: 48565091, DIČ: CZ7260250283 dne 16.12.2011. Předmětem dodatku jsou 

změny související se změnou frekvence platby DPH, navýšením odměny v průběhu trvání smlouvy a aktualizací 

kontaktních osob, které mají oprávnění konzultací s daňovou poradkyní.  

 

9) Založení DSO Poberounské odpady 

Rada města bere na vědomí informaci o podpisu zakládací listiny (včetně stanov) Dobrovolného svazku obcí Poberounské 

odpady dne 8.10.2021 obcemi Černošice, Dobřichovice, Řevnice, Karlštejn, Liteň, Všenory, Lety, Zadní Třebaň, Hlásná 

Třebaň, Skuhrov, Srbsko, Svinař, Tetín, Karlík, Koněprusy a Třebotov. 
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10)  Krizové řízení protokol o kontrole 

Rada města bere na vědomí protokol o kontrole obce provedené dne 6.10.2021 HZS Středočeského kraje v mezích jeho 

působnosti podle § 33 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení s předmětem kontroly : dodržování krizového zákona a 

předpisů souvisejících a vydaných k jeho provedení. Závěr kontroly: informace a podklady o stavu připravenosti města 

Řevnice na řešení krizových situací byly předloženy v požadovaném rozsahu. 

 

11) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v nestátních lesích za 

rok 2020 

Rada města bere na vědomí záměr podání Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadu kůrovcové 

kalamity v nestátních lesích za rok 2020 

 

 


