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Výpis usnesení přijatých na 158. jednání rady města Řevnice ze dne 15.6.2022 

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

 

 

3) Garáž v areálu ČOV – zhotovení základové desky 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na zhotovení betonové základové desky pro umístění plechové troj garáže v areálu ČOV Řevnice od 

firmy FARMA Hlásná Třebáň s.r.o., Jan Skořepa, IČ: 28495896, s částkou 291 409,49 Kč vč. DPH) a následné uzavření 

smlouvy o dílo.  

 

4) Pronájem bytu č. 2 v bytovém domě č.p. 27 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem bytu č. 2 v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích paní P. K.,  s adresou trvalého bydliště 

Lety, a to na dobu od 1.7.2022 do 31.7.2023 za nájemné ve výši 120,-Kč/m2/měsíc a uzavření nájemní smlouvy. Byt bude 

poskytnut do nájmu jako byt služební dle § 2297 a souv. občanského zákoníku. 

 

5) Příkazní smlouva MOBA studio s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje  

• uzavření příkazní smlouvy s firmou MOBA studio s.r.o., IČ 61459712, sídlo Turkmenská 1420/2, Praha 10 Vršovice na 

služby spočívající v kompletní přípravě a organizaci otevřené soutěže o návrh a navazujícího jednání bez uveřejnění na 

vyhotovení PD na výstavbu nového pavilonu ZŠ v ceně služeb 500.000,- Kč bez DPH (605.000,- Kč vč. DPH). 

Rada města ukládá  

• ekonomickému odboru zařadit výdaj na přípravu a organizaci otevřené soutěže o návrh na PD nového pavilonu ZŠ ve 

výši 605.000,- Kč do nejbližšího rozpočtového opatření. 

 

6) Smlouva na svoz odpadu - POBERO Poberounské odpady s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje  

• uzavření Smlouvy na sběr, přepravu a nakládání s komunálními odpady s firmou POBERO Poberounské odpady s.r.o., 

IČO 14040654, sídlo Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice na svoz, přebírání a nabývání odpadu města a vedení průběžné 

evidence v nakládání s odpady, podávání hlášení  o nakládání s odpady od 1.7.2022 za ceny podle ceníku přiloženého ke 

smlouvě. 

 

7) Revokace usnesení rady města ze dne 20.4.2022 - bod 5) - Pronájem části areálu sběrného dvora společnosti 

POBERO  

Usnesení:  

Rada města revokuje:  

usnesení schválené pod bodem 5) na jednání rady města dne 20.4.2022 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.“  

 

 

8) Pronájem části areálu sběrného dvora společnosti POBERO Poberounské odpady s.r.o.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem části pozemku parc.č. 3659/2 v k.ú. Řevnice (areál sběrného dvora) a to cca 30 m2 plochy vedle budovy č.p. 

1077 za účelem umístění sanitárního kontejneru a stavební buňky za nájemné 105,- 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 1.7.2022 na 

dobu neurčitou s 6-měsíční výpovědní lhůtou. Součástí usnesení jsou plánky s vyznačením ploch určených k pronájmu. 
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9) Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3659/24 – sběrný dvůr - POBERO Poberounské odpady s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3659/24 o výměře max. 200 m2 (komunikace v areálu sběrného dvora a uzavřené 

skládky TKO) společnosti POBERO Poberounské odpady s.r.o., IČ: 14040654, sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice 

za účelem jeho využití pro parkování techniky. 

 

10) Žádost o souhlas zřizovatele s navýšením kapacity - ZŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

• s navýšením kapacity ZŠ Řevnice ze současných 685 žáků na 705 žáků dle §7 odst. 1 zákona č.67/2022 Sb., o opatřeních 

v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. 

 

11) Žádost o souhlas zřizovatele s navýšením kapacity - MŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

• s navýšením kapacity MŠ Řevnice ze současných 86 dětí  na 90 dětí dle §7 odst. 1 zákona č.67/2022 Sb., o opatřeních 

v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. 

 

12) Cenová nabídka na výměnu poklopu dešťové kanalizace 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od firmy Farma Hlásná Třebaň s.r.o., Volutová 2522, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 28495896 na 

výměnu poklopu dešťové kanalizace na ulici Pražská, před železničním přejezdem za částku 30.082,64, - Kč bez DPH 

(36.400, - Kč včetně DPH). 

 

 

 

 

 

 


