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Výpis usnesení přijatých na 141. jednání rady města Řevnice ze dne 12.1.2022 

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

 

 

3) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce úpravny vody Řevnice -G-servis Praha spol. s r. o.  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce úpravny vody Řevnice uzavřené mezi městem Řevnice a 

společností G-servis Praha spol. s r.o., Třanovského 622/11,163 04 Praha 6-Řepy, IČ:49680226, jehož předmětem je 

prodloužení termínu dokončení z původního 31.1.2022 na 31.3.2022 z důvodu výpadku dodávek materiálu způsobeného 

celosvětovou pandemií COVID 19.  

 

 

4) SOVB-IV-12-6026634/1-ČEZ Distribuce-ul. Rovinská 

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 o délce 5,5 m) v pozemku parc.č. 2974/13 v  k. ú. Řevnice 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 2490-23450/2021 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-12-6026634/1. 

 

5) Darovací smlouva - dar městu od Divadelního souboru - projektová dokumentace na opravu toalet v LD 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je přijetí věcného daru a to projektové dokumentace ve stupni pro 

provádění stavby pro projekt "Lesní divadlo Řevnice Obnova objektu WC" vypracované architektonickým ateliérem 

AND v 11/2021 v hodnotě 164 560,- Kč od spolku Divadelní soubor Řevnice, IČ: 26515164, se sídlem Mníšecká 29, 252 30 

Řevnice za podmínky, že se zástupce spolku bude účastnit výběru zhotovitele stavby a že autorský dozor při realizaci 

projektu bude vykonávat autor projektu nebo jím pověřená osoba.  

 

6) Záměr výpůjčky sklepních prostor v č.p. 29 Divadelnímu souboru Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• záměr bezplatné výpůjčky sklepních prostor v budově č.p. 29 (Zámeček) – místnosti o výměře 36,5 m2 a místnosti o 

výměře 12,1 m2 spolku Divadelní soubor Řevnice, IČO: 26515164, se sídlem Mníšecká 29, 252 30 Řevnice a to na 1 rok 

do 28.2.2023, měsíční paušál za poskytované služby 500,- Kč. 
 

7) Smlouva o poskytování služeb – dotace na auto pro pečovatelskou službu -Equica a.s.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o poskytování služeb se společností Equica, a.s., Rubeška 215/1, Praha 9 Vysočany, IČ 26490951 za 

cenu 55.000,- Kč bez DPH (66.550,- Kč vč. DPH) na zpracování studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci do 

Programu REACT-EU financovaného z IROP, výzva č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností 

na pořízení  automobilu a notebooku pro pečovatelskou službu. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 66.550,- Kč na zpracování studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci do 

Programu REACT-EU financovaného z IROP, výzva č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností 

na pořízení  automobilu a notebooku pro pečovatelskou službu do rozpočtového opatření č.1/2022.  

 

8) Dodatek č. 4 – Poskytování služeb spočívajících v nakládání se separovaným odpadem -Komwag 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb spočívajících v nakládání se separovaným odpadem uzavřené 

mezi městem Řevnice a společností „Separace Berounsko“ zastoupené Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., 

Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, IČ: 61057606, jehož předmětem je dočasná úprava ceny za odstranění/využití 

separovaného odpadu pro období 1.1.2022 -31.3.2022. Jedná se o komodity plast a papír.  

 

9)   Poskytnutí záruky Pobero s.r.o. 

Rada města bere na vědomí informace starosty města o vzniku nové meziobecní odpadové svozové firmy Pobero s.r.o. a o 

její přípravě k činnosti (personální, finanční a technické vybavení).  
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Usnesení:  

Rada města doporučuje:  

• zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí záruky za poskytnutí úvěru ve výši 20 mil. Kč společnosti Pobero s.r.o., 

spolu s městy Černošice a Dobřichovice, v případě, že takový požadavek vybraná úvěrující banka předloží (tento 

požadavek byl identifikován na základě předběžných tržních konzultací).    

Rada města pověřuje:  

• starostu města projednat, v souvislosti s přípravou poskytnutí budoucí záruky za úvěr meziobecní svozové firmy Pobero 

s.r.o., požadavek rady města na zastropování případného plnění ze záruky do výše 1/3 celkového dluhu. 


