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Výpis usnesení přijatých na 152. jednání rady města Řevnice ze dne 20.4.2022 

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

 

 

 

3) VIII. Dobřichovický kros půlmaratón 

Rada města schvaluje: 

• konání dalšího ročníku Dobřichovického kros půlmaratonu, a to 14. května 2022 od 10 hodin se startem u 

dobřichovického zámku. Trasa běhu, která procházet městem Řevnice, bude značena a zajištěna pořadateli a v místech 

křížení trasy s hlavními komunikacemi bude přítomna městská policie. Po ukončení akce bude trasa běhu uklizena. 

 

 

4) Výpůjčka Lesního divadla ZŠ Řevnice - školní akademie a koncert skupiny Music Family 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• bezplatnou výpůjčku areálu Lesního divadla Základní škole Řevnice, IČ: 47005254, se sídlem Školní 600, 252 30 Řevnice 

dne 21.6.2022 za účelem konání tradiční Akademie ZŠ Řevnice a dne 26.5.2022 za účelem konání koncertu skupiny 

mladých muzikantů Music Family. 

 

 

5) 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 

(nevýlučně bude užíváno WC, chodba a zádveří) 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 1.5.2022 na 

dobu neurčitou s 6-měsíční výpovědní lhůtou (1500 m2 zpevněné plochy včetně rampy až od 1.7.2022). Součástí usnesení jsou 

plánky s vyznačením ploch určených k pronájmu. 

 

 

6) Technický předpis pro výstavbu oplocení ve městě Řevnice  

Usnesení : 

Rada města schvaluje : 

• technický předpis TP 1  na výstavbu oplocení ve městě Řevnice platný od 1.5.2022 

 

 

7) Změna ve složení sociální komise – jmenování 2 členů 

Usnesení: 

Rada města jmenuje:  

• Mgr. Moniku Vaňkovou členkou sociální komise pro volební období 2018 – 2022; 

• Ing. Alici Bečkovou členkou sociální komise pro volební období 2018 – 2022. 

 

 

8) Výpůjčka veřejného prostranství - akce Food Truck Market  

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 za účelem uspořádání 3. ročníku festivalu Food 

Truck Market a uzavření smlouvy o výpůjčce. 

 

9) Výběrové řízení – referent správního odboru a jmenování komise pro otevírání obálek 

Usnesení: 

Rada města rozhodla: 

• o přijetí nového zaměstnance na pracovní pozici referent správního odboru. 

Rada města ukládá: 

• starostovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/referentka správního odboru (evidence 

obyvatel, vidimace a legalizace). 
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Rada města jmenuje:  

• komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Petra Karešová, Ing. Alice Bečková, náhradník: Věra 

Jaskevičová 

 

10) Rozpočet a výkaz výměr vodovodní propojení lokality Za Vodou -Hydroprojekt 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nabídku firmy HYDROPRO Engineering s.r.o., B.Němcové 12/2, České Budějovice 370 01, IČ 06659594 na zpracování 

rozpočtu a výkazu výměr na projekt vodovodní řad a tlaková kanalizace propojení Rovinská a Palackého náměstí za 

cenu 13.800,- Kč bez DPH, resp. 16.698,- Kč vč. DPH. 

Rada města ukládá : 

• ekonomickému odboru vystavit objednávku firmě HYDROPRO Engineering s.r.o., B.Němcové 12/2, České Budějovice 

370 01, IČ 06659594 na zpracování rozpočtu a výkazu výměr na projekt vodovodní řad a tlaková kanalizace propojení 

Rovinská a Palackého náměstí za cenu 13.800,- Kč bez DPH, resp. 16.698,- Kč vč. DPH. 

 

 

 

         


