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Výpis usnesení přijatých na 153. jednání rady města Řevnice ze dne 4.5.2022 

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

 

 

3) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2022 evidenční číslo 

S-0597/SOC/2022/1 - návrh 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 156.900,- Kč a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 

dotaci na poskytování sociální služby na rok 2022 evidenční číslo dodatku poskytovatele S-0597/SOC/2022/1, jehož 

předmětem je navýšení dotace o 156.900,- Kč, na maximální výši poskytnuté dotace 470.700,- Kč.  

 

4) Pronájem Lesního divadla - MMC - firemní akce + Lesní Slavnosti Divadla 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• uzavření nájemní smlouvy se společností MMC Praha s.r.o., IČ: 61060445, se sídlem Na Cihelně 448/36, 159 00 Praha 5, 

jejímž předmětem je pronájem areálu Lesního divadla dne 9.6.2022 za účelem konání firemní akce za nájemné 10.000,- 

Kč + DPH.   

• uzavření nájemní smlouvy se společností MMC Praha s.r.o., IČ: 61060445, se sídlem Na Cihelně 448/36, 159 00 Praha 5, 

jejímž předmětem je pronájem areálu Lesního divadla ve dnech 22. – 29.8.2022 za účelem konání divadelního festivalu 

Lesní Slavností Divadla 2022 za nájemné 60.000,- Kč (6 představení). 

 

5) Pronájem Lesního divadla – Taneční studio Dobřichovice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření nájemní smlouvy s PaedDr. Hanou Tuháčkovou, IČ: 61093912, Vrážská 332, 252 28 Černošice, jejímž 

předmětem je pronájem areálu Lesního divadla dne 10.6.2022 za účelem konání představení Tanečního studia 

Dobřichovice za nájemné  3.000,- Kč + 21% DPH. 

 

6) SOVB-IV-12-6026928/1-ČEZ Distribuce-ul. Karlštejnská  

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 v délce trasy 8,19 metrů) v pozemku parc.č. 2692/1  v  k. 

ú. Řevnice (ul. Karlštejnská) v rozsahu dle geometrického plánu č. 2519-402/2021 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. 

za jednorázovou úplatu ve výši 8.390,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-

12-6026928/1.     

  

7) Pronájem Lesního divadla - TBR Agency, s.r.o. – koncert K. Kahovce a The Beatles Revival 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• uzavření nájemní smlouvy se společností TBR Agency, s.r.o., IČO: 27138534, se sídlem Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno, 

jejímž předmětem je pronájem areálu Lesního divadla dne 4.7.2022 za účelem konání koncertu Karla Kahovce a hudební 

skupiny The Beatles Revival za nájemné 10.000,- Kč + DPH. 

 

 

8) Výsledek výběrového řízení - výměna střešní krytiny garáží technických služeb-schválení nabídky a 

uzavření SOD -L.Lucius 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nabídku od firmy Luboš Lucius, Něvská 586/18, Čakovice, 196 00, IČO: 40802523 za cenu 945.808,-Kč bez DPH a 

1.144.427,68 Kč včetně DPH a uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení.  

 

9) Úprava ceníku služeb poskytovaných technickými službami třetím osobám k 5. 5. 2022 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• ceník technických služeb města za služby poskytované třetím osobám s platností od 5. 5. 2022. 
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10) Žádost o dotaci „Budování kapacit Dětské skupiny Řevnice“ – energetické požadavky 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od ing. Michala Palečka, Kremnická 3028/5, Praha , IČ: 13831071, na zpracování energetického 

posudku, nového PENB a posouzení tepelné stability pro dotační program MPSV-NPO za celkovou částku 15 200,- Kč. 

 

11) Záměr opravy povrchů komunikací náměstí, Na Výšině Na Vyhlídce + opravy výtluků dalších ulic metodou 

ITHR 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• záměr vyhlásit poptávkové řízení na opravu části rozšířených chodníků na náměstí Kr. Jiřího z Poděbrad část u č.p. 20 a 

mezi č.p. 25 - 64 v rozsahu 311 m2, dále oprava křižovatky a přilehlých částí ulic Na Výšině na Vyhlídce v rozsahu 367 m2 

a opravy výtluků a poruch v povrchu komunikací horkou metodou IHTR podle tabulky v příloze v celkovém rozsahu 500 

m2. Složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. 

 

12) Informace o podání žádostí k dotačním titulům souvisejícím s uprchlickou krizí  

Rada města bere na vědomí: 

• podání žádostí o dotace v rámci programů: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 od MŠMT a 

Zajištění nouzového ubytování a nárok na kompenzační příspěvek od Krajského úřadu Středočeského kraje 

 

13) Smlouva o spolupráci při zajištění ubytování se Středočeským krajem – návrh 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování - evidenční číslo objednavatele: S-2657/OBŘ/2022 

   se Středočeským krajem, IČ: 70891095; Zborovská 81/11, 150 21  Praha 5 na poskytnutí náhrady za bezúplatné zajištění 

ubytování v č.p. 27 a v č.p. 928 

 

14) Navýšení cen přeložky ČEZ -Revoluční 

Usnesení 

Rada města schvaluje  

• uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie z chodníku ulice v Revoluční 

do nových sloupků oplocení s provozovatelem ČEZ distribuce, a.s., IČ 24729035, Děčín IV, Podmokly, Teplická 874/8, 

405 02 Děčín  jejímž předmětem je navýšení ceny realizace přeložky z původně zesmluvněné ceny o 18.730,- Kč na novou 

celkovou cenu 152.730,- Kč bez DPH (184.803,30 Kč vč. DPH) 

Rada města ukládá : 

• ekonomickému odboru zařadit náklad na přeložku distribučního zařízení k dodávce elektrické energie z chodníku ulice 

v Revoluční do nových sloupků oplocení ve výši 184.803,30 Kč do nejbližšího rozpočtového opatření 

 

 

 


