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Výpis usnesení přijatých na 144. jednání rady města Řevnice ze dne 2.2.2022 

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

 
 

3) Připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

• s připojením města Řevnice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2022. 

 

4) Uzavření rámcové smlouvy o odvozu dříví vyvážecím vlekem 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření rámcové smlouvy o odvozu dříví vyvážecím vlekem firmou Jan Habětín, Karlštejn 175, 267 18 Karlštejn, IČ: 

75131480. Cena bez DPH je stanovena dohodou ve výši 180 Kč/m3 dříví a 30 Kč/m3 klestu. 

 

5) Smlouva o bezplatném zapůjčení vyvážecího vleku 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o bezplatném zapůjčení vyvážecího vleku FARMA CT 6,3 - 9/6 T za účelem vyvážení vytěženého dříví 

nebo těžebních zbytků vzniklých v rámci hospodaření v lese města Řevnice a rozvoz palivového dříví cílovým 

zákazníkům. Smlouva se uzavírá mezi městem Řevnice a firmou Jan Habětín, Karlštejn 175, 267 18 Karlštejn, IČ: 

75131480. 

 

6) Cenová nabídka na dodávku a montáž kuchyňské linky pro „dřevák“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na dodávku a montáž kuchyňské linky do dřevěného skladu u nádraží, od pana Ondřeje Kulíka, K+H 

Truhláři, V Holešovičkách 41,18000 Praha 8, IČ: 40787460 za celkovou částku do 116 160,- Kč včetně DPH. 

 

7) Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP – „Obnova technologie úpravy vody v Řevnicích“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP – „Obnova technologie úpravy vody v Řevnicích“. Dotace je 

poskytována v rámci programu MŽP, číslo výzvy 2/2018, prioritní osa 1. Voda, podporované aktivity: 1.6 A Průzkum, 

posílení a budování zdrojů pitné vody na projekt „Obnova technologie úpravny vody v Řevnicích“ v maximální možné 

výši 3 000 000,- Kč. 

 

8) Smlouva o zajištění akce – Člověk v tísni, o.p.s. (festival Jeden svět) 

Usnesení 

Rada města schvaluje :  

• uzavření smlouvy o zajištění kulturní akce s obecně prospěšnou společnosti Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, Praha 2, 

IČ 25755277 na zajištění festivalu Jeden svět v Řevnicích ve dnech  24.-26.3. 2022. Předmětem smlouvy je ze strany města 

zajištění festivalu a ze strany  Člověka v tísni dodání programu (filmů) za odměnu ve výši 30 % z čistého příjmu ze 

vstupného. 


