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Výpis usnesení přijatých na 150. jednání rady města Řevnice ze dne 30.3.2022 

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

 

 

1) Pronájem části pozemku parc.č. 2689/2 – předzahrádka restaurace Republika 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• 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 v ulici Pod Lipami a uzavření smlouvy o pronájmu pozemku. 

 

2) Pronájem Lesního divadla - Notičky – Šíleně smutná princezna 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem areálu Lesního divadla Dětské lidové muzice Notičky, IČO: 70806071, se sídlem Mníšecká 29, 252 30 Řevnice 

ve dnech 11.6., 12.6., 18.6., 19.6. a 9. – 11.9.2022 za nájemné 2.000,- Kč/den + 21 %DPH a to za účelem pořádání 

divadelního představení Šíleně smutná princezna. 

 

3) Pronájem Lesního divadla - Krakonošovo s.r.o. – koncert Tři sestry 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• uzavření nájemní smlouvy se společností Krakonošovo s.r.o., IČO: 25786580, se sídlem Podolská 124/496, 147 00 Praha 

4, jejímž předmětem je pronájem areálu Lesního divadla dne 22.7.2022 pro konání koncertu hudební skupiny Tři sestry 

za nájemné 10.000,- Kč + DPH. 

 

4) SOVB- IV-12-6025376/1-ČEZ Distribuce-ul. Sochorova 

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 24 m) v pozemku parc.č. 608/9  v  k. ú. Řevnice 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 2510-210067/2021 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu ve 

výši 4.800,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6026634/1. 

 

5) Opravy komunikací tryskovou metodou strojem Turbo-SOD Miluše Dömová 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření smlouvy o dílo se společností Miluše Dömová, Hálkova 317, 289 12 Sadská, IČ: 11257032, DIČ:CZ526225088. 

Předmětem smlouvy je oprava povrchu komunikací ulic Na Vrážku spodní část, Karlštejnská, menší oprava v ulici 

Nezabudická a Lesní v Řevnicích tryskovou metodou strojem Turbo za cenu 70 200,- Kč bez DPH bez dopravy. 

 

6) „Stavební úpravy stávajícího objektu – Hasičská zbrojnice Řevnice č.p. 174“ – konstrukční projekt 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku a objednání zpracování konstrukční části projektu na stavbu „Stavební úpravy stávajícího objektu – 

Hasičská zbrojnice Řevnice č.p. 174“ , od KFJ, s.r.o., Komenského 527, Kostelec nad Černými lesy, IČO: 06295533 za 

částku 38 400,- Kč bez DPH tj. 46 464,- Kč včetně DPH 

 

9) Cenová nabídka na inženýrskou činnost, zpracování výkazu výměr a  aktualizaci projektu „Řevnice – 

veřejný vodovod – Rekonstrukce stávající šachty u dráhy“ 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od firmy FIALA PROJEKTY s.r.o., Lečkova 1521, 149 00 Praha 4, IČ: 28997450 na inženýrskou 

činnost, zpracování výkazu výměr a aktualizaci projektu a projednání s příslušnými úřady „Řevnice – veřejný vodovod 

– Rekonstrukce stávající šachty u dráhy“ za částku 101.000, - Kč bez DPH (122.210, - Kč včetně DPH) v termínu do 

30.6.2022.  
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10) Smlouva o spolupráci ubytování ukrajinských běženců  NS Řevnice (bývalá Eurovie) 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o spolupráci se společností NS Řevnice a.s., Kutnohorská 359/80, 11 01 Praha 10 Dolní Měcholupy, IČ 

04285620 na zajištění ubytování 16 ukrajinských uprchlíků v objektu bydlení čp. 795 k.ú. Řevnice, které je ve vlastnictví 

NS Řevnice. Město Řevnice na svůj náklad zajistí drobné stavební úpravy (opravy omítek, vymalování, drobné 

elektropráce a instalatérské práce) a vybavení pro ubytování 16 ukrajinských uprchlíků (postele, skříně, stoly, ložní 

soupravy a ostatní drobný materiál). NS Řevnice poskytne prostory pro ubytování 16 ukrajinských uprchlíků, společnou 

kuchyni a sociální vybavení bez finančních nároků vůči městu Řevnice či ubytovaným uprchlíkům. 

 

11) Smlouva o spolupráci Sportclub Řevnice – adaptační dětská skupina pro děti uprchlíků z Ukrajiny  

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o spolupráci se Sportclubem Řevnice, z.s. Růžová 1256, 252 30 Řevnice, IČ 25662928 na zajištění 

fungování adaptační dětské skupiny předškolních ukrajinských dětí. Sportclub Řevnice, z.s. poskytne pro účely 

fungování dětské adaptační skupiny objekt klubovny čp. 1256 bez nároku na nájemné a za úhradu spotřebované 

elektrické energie a vodné a stočné ze strany Města Řevnice. Město Řevnice zajistí svým nákladem vybavení (věci na 

spaní a hraní) a fungování (stravu a personální zajištění). 

 

12) Revokace usnesení rady města ze dne 9.3.2022 - bod 4) - Pronájem části areálu sběrného dvora společnosti 

POBERO 

Usnesení:  

Rada města revokuje:  

usnesení schválené pod bodem 4) na jednání rady města dne 9.3.2022 ve znění: „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.“  

 

13) Záměr pronájmu části areálu sběrného dvora společnosti POBERO Poberounské odpady 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• záměr pronájmu 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 a 

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

(nevýlučně bude užíváno WC, chodba a zádveří) 

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

1.5.2022. Součástí usnesení jsou plánky s vyznačením ploch určených k pronájmu. 

 

14)  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnice - 

Dolnoberounské vodárenské družstvo 

Usnesení : 

Rada města schvaluje : 

• uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnice se společností 

Dolnoberounské vodárenské družstvo, Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ 09858326 na základě kterého dochází ke 

snížení nájemného za používání vodovodu ve výši 13.750,- Kč za měsíc a za používání kanalizace a ČOV ve výši 82.900,- 

Kč. K takto sjednaným cenám bude doúčtováno  DPH v souladu s právními předpisy. Důvodem pro snížení nájemného 

je skokový nárůst cen elektrické energie. 

Rada města ukládá : 

• ekonomickému odboru zapracovat snížení nájemného z provozu vodohospodářské infrastruktury do nejbližšího 

rozpočtového opatření.  

 

15) Schválení záměru podání žádosti o dotaci Obec přátelská seniorům  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 
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• záměr  podání žádosti o neinvestiční dotaci MPSV na realizaci prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2022,  II. 

Dotační oblast Obec přátelská seniorům  v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“ na zajištění financování 

aktivit  pro seniory (univerzita 3. věku, výtvarné kurzy, pohybové aktivity, poznávací zájezd, vybavení klubovny a 

kontaktního centra pro seniory). 

 


