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Výpis usnesení přijatých na 148. jednání rady města Řevnice ze dne 9.3.2022 

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

 

 

 

3) Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 2689/2 – předzahrádka restaurace Republika 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• záměr pronájem části pozemku parc. č. 2689/2 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 24 m2 panu Martinu Škrabákovi., IČ: 

11893524 na dobu určitou od 1.4. do 30.9.2022 za nájemné 12.720,- Kč a to za účelem jeho užívání jako předzahrádka 

restaurace Republika provozované v domě č. p. 39. 

 

4) Pronájem části areálu sběrného dvora společnosti POBERO 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem části pozemku parc.č. 3659/2 v k.ú. Řevnice (areál sběrného dvora) a to cca 1500 m2 zpevněné plochy včetně 

rampy za účelem manipulace s komunálním odpadem (mobilní překladiště) a cca 30 m2 plochy vedle budovy č.p. 1077 za 

účelem umístění sanitárního kontejneru a stavební buňky za nájemné 5.355,- Kč/měsíc +  DPH a 

• pronájem nebytových prostor v budově č.p. 1077 v ulici Na Bořích a to kanceláře o výměře 21 m2 a šatny 4,6 m2 za 

nájemné 5.040,- Kč/měsíc + DPH, 

společnosti POBERO Poberounské odpady s.r.o., IČ: 14040654, sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice a to od 1.4.2022 na 

dobu neurčitou s 6-měsíční výpovědní lhůtou. Součástí usnesení jsou plánky s vyznačením ploch určených k pronájmu. 

 

5) SOSB VB - komunikační vedení a zařízení - CETIN-ul. V Luhu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• budoucí zřízení služebnosti spočívající v umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení (optický kabel 

v rozsahu cca 183 délkových metrů a telekomunikační sloupek) v pozemcích parc. č. 345/2, parc.č. 345/34, parc.č. 3448/2 

a parc.č. 3448/12 v  k. ú. Řevnice (ulice V Luhu) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného CETIN a.s., IČO: 

04084063, se sídlem Českomoravská 510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou 

města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 40.600,- Kč (bez DPH), udělení souhlasu s provedením stavby pod označením 11010-

104617 0576/21 FTTH_Dvojdomky Řevnice-REZI_OK ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona a uzavření 

příslušné Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.  

 

6)Veřejná sbírka pro osoby zasažené válečným konfliktem 
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• konání „Veřejné sbírky pro pomoc válečným uprchlíkům“ 

Rada města ukládá: 

• na pokyn rady města ekonomickému odboru založení transparentního účtu pro potřeby „Veřejné sbírky pro pomoc 

válečným uprchlíkům.“ 

 
7) Výsledek poptávkové řízení celoroční údržba zeleně v Havlíčkových sadech a na hřbitově  2022-2023 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• výsledek poptávkového řízení na akci „Celoroční údržba zeleně vybraných částí města Řevnic 2022-2023“. Nabídku 

předložila firma Zdeněk Munzar, Seifertova 2583, Dvůr králové n Labem, IČ: 06174272, neplátce DPH, a to 682.000,-

Kč. Neplátce DPH. 

• uzavření smlouvy o poskytování služeb - celoroční údržby zeleně vybraných částí města Řevnic - se Zdeňkem Munzarem, 

IČ: 06174272, Seifertova 2583, Dvůr králové n Labem.  

 

8) Nabídky na opravu veřejného osvětlení -Pavel Olič 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nabídky oprav veřejného osvětlení předložené panem Pavlem Oličem, IČ:03820327, sídlem U Rozvodny 241, 266 01 Tetín 

v celkové výši 130.973,-Kč bez DPH (tj. 158.477,33 Kč vč.DPH) dle rozpisu.  

Rada města ukládá:  

• vedoucímu technických služeb zajistit objednávky na opravy veřejného osvětlení dle jednotlivých nabídek předložených 

p.Oličem. 
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9) Cenová nabídka na zajištění internetového připojení č.p.27 a Sklad_13 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od firmy DATA CONNECT s.r.o., Školní 121, Zadní Třebaň, IČ: 27912841 na zajištění internetového 

připojení dvou bytů v bytovém domě č.p. 27 za částku 2 750,- Kč a připojení Skladu_13 u nádraží včetně veřejné wifi za 

částku 3 935,- Kč.  

Rada města ukládá: 

• zařadit částku ve výši 2 750,- Kč do RO č.2/2022 (§3612, pol. 5123) a částku ve výši 3 935,- Kč do RO č.2/2022 (§ 3636, 

pol. 6121). 

 

 

10) Smlouvy na telekomunikační služby – internet Sklad_13 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy s firmou DATA CONNECT s.r.o., Školní 121, Zadní Třebaň, IČ: 27912841 na zajištění internetového 

připojení Skladu_13 u nádraží včetně veřejné wifi za měsíční poplatek ve výši 470,- Kč tj. 5 640,- Kč/rok. Ceny jsou 

uvedeny včetně DPH 

Rada města ukládá:  

• zařadit částku ve výši 5 640,- Kč do RO č.2/2022, § 3636, pol. 5162  

 

11) Příkazní smlouva – proseniorská dotace -Zlepšovatelé  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy s firmou Zlepšovatelé  s.r.o., IČ 05011761, Kolbenova 616/34, Praha 9 na zpracování žádosti o dotaci 

v programu Obec přátelská rodině a seniorům 2022 a její registraci v systému MPSV  za cenu 15.000,- Kč bez DPH 

(18.150,- Kč vč. DPH) a odměnu v případě přiznání dotace ve výši 4,9 % z výše přidělené dotace. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 18.150,- Kč za zpracování žádosti o dotaci (senioři) do RO č.2/2022, § 4351, 

pol. 5169. 

 
 

          


