
 
1 

 

 

 

Výpis usnesení přijatých na 161. jednání rady města Řevnice ze dne 13.7.2022 

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

 

 

3) Pronájem části pozemku parc.č. 2323/5 – vyhrazené parkování prodejny PENNY 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 2323/5 v k.ú. Řevnice o výměře 98,5 m2 J.N., 252 29 

Dobřichovice (majitel objektu č.p. 880, ve kterém je provozován supermarket) za účelem užívání jako 6 parkovacích míst 

vyhrazených pro zákazníky prodejny PENNY na dobu neurčitou od 21.7.2022 za celkové nájemné 6.000,- Kč/rok + DPH.  

 

4) Výpůjčka veřejného prostranství – Food Truck Market 15.10.2022 – Food Event 

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 15. října 2022 a to za účelem uspořádání akce Food Truck 

Market.  

 

5) Smlouva na poskytování služeb elektronických komunikací v bytovém domě č.p. 27, byt č.3 

 Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy na poskytování služeb elektronických komunikací v bytovém domě č.p. 27, byt č.3, v Řevnicích s firmou 

DATA CONNECT s.r.o. se sídlem Školní 121, 167 29 Zadní Třebaň, IČ: 27912841 na dobu neurčitou. Cena 

poskytovaných služeb činí 345,- Kč včetně DPH za jeden měsíc. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 345,- Kč na měsíční poskytování služeb elektronických komunikací v bytovém 

domě č.p. 27 do rozpočtového opatření č. 2/2022. 

 

6) Smlouva na poskytování služeb spojených se zabezpečením objektu „Sklad_13“ – Jablotron Security a.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy na poskytování služeb spojených se zabezpečením objektu „Sklad_13“ s firmou Jablotron Security 

a.s., K dubu 2328/2a, Praha 4, IČ: 28501861 na „zkušební dobu“ tři měsíce, po kterou je zabezpečení poskytováno 

zdarma, hrazen je pouze případný výjezd zásahové jednotky.  

 

7) Žádost o souhlas s instalací spacího patra - byt č. 2 v č.p, 27 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pořízení spacího patra o rozměrech 140 x 200 cm (masivní dřevo ve světlém provedení) do bytu č. 2 v bytovém domě č.p. 

27 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad za celkovou cenu 29.700,- Kč (vč. dopravy a montáže) za podmínky spoluúčasti 

současného nájemce ve výši 50 %.  

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 29.700,- Kč na pořízení spacího patra do bytu č. 2 v č.p. 27 do rozpočtového 

opatření, 50% částky bude uhrazeno současným nájemcem zpět městu.  

 

8) Pronájem veřejného prostranství (Havlíčkovy sady, ul. Švabinského) - NW Location s.r.o. – natáčení 

reklamy 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o pronájmu se společností NW Location s.r.o., IČ: 28476883, sídlem Chvalova 7, Praha 3,  jejímž 

předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 1370/1 v k.ú. Řevnice o velikosti cca 80 m2 (40x2m), části pozemku parc.č. 

1229 v k.ú. Řevnice o velikosti cca 60 m2 (30x2m) a části pozemku parc.č. 1380/2 o velikosti cca 15 m2 dne 25.7.2022 za 

účelem natáčení reklamy a parkování filmové techniky za nájemné 5.000,- Kč + DPH. 
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9) Pronájem Lesního divadla – Kawaii Production s.r.o. - představení Kája a Bambuláček 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření smlouvy se společností Kawaii Production s.r.o., IČ: 04527976, se sídlem Ocelářská 1354/35, Libeň, 190 00 Praha 

9 o pronájmu Lesního divadla dne 18. srpna 2022 za účelem uvedení představení pro děti „Kája a Bambuláček“ za 

nájemné 10.000,- Kč + 21 % DPH.  

 

 

10)  Stolní PC pro nového zaměstnance sběrného dovora 

Rada města schvaluje:  

• nabídku na nákup stolního počítače včetně licencí na programy pro novou zaměstnankyni sběrného dvora. Nabídku 

předkládá společnost Metronomy CZ s.r.o., sídlem Herrmannova 120, 252 30 Řevnice za cenu 20 551,97 Kč bez DPH a 

24 867,88 Kč včetně DPH. Specifikace celé sestavy je v příloze. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 25.000,- Kč na pořízení stolního PC včetně licencí na programy do rozpočtového 

opatření.  


