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Výpis usnesení přijatých na 162. jednání rady města Řevnice ze dne 20.7.2022 

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

 

 

3) Pronájem Lesního divadla – Naše škola Praha s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření nájemní smlouvy se společností Naše škola Praha s.r.o., IČ: 07916256, sídlem Záběhlická 1658/48, 106 00 Praha 

10, jejímž předmětem je pronájem areálu Lesního divadla dne 4.10.2022 za účelem konání výchovného koncertu pro ZŠ 

Naše škola Praha a Naše lyceum (účinkuje Dětská lidová muzika Notičky) za nájemné  3.000,- Kč + 21% DPH. 

 

4) Žádost o pronájem komory v č.p. 27 – Matějčkovi 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 1,5 m2 (komory) v 1. patře bytového domu č.p. 27 na náměstí Krále 

Jiřího z Poděbrad na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.  

 

5) Veřejnoprávní smlouva s obcí Lety na rekonstrukci ulice Kejnské 

Usnesení 

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o finanční spolupráci s obcí Lety, IČ 00241393, Na Návsi 

160, 252 29 Lety na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.220.515,60 Kč ze strany Města Řevnice obci Lety na 

náklady spojené s rekonstrukcí ulic Kejnská a V Kanadě. Finanční příspěvek pokrývá 100 % nákladů na obnovu 

komunikací v katastru města Řevnice, 50 % nákladů na realizaci vsakovacího průleh a část nákladů 27,6 % na 

vyhotovení PD, inženýrskou činnost, výběrové řízení, stavební dozor a BOZP. 

 

6) Schválení vítězné nabídky a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Řevnice – veřejný vodovod a 

kanalizace – podchod pod tratí ČD a připojení levobřežní části města“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• vítěze výběrového řízení na stavební práce „Řevnice – veřejný vodovod a kanalizace – podchod pod tratí ČD a připojení 

levobřežní části města“ firmu Ridera Bohemia a.s., 28. října 2092/216, 350 02 Cheb, IČ 26847833 za nabídkovou cenu: 7 

167 932,81 Kč bez DPH (8 673 198,70 Kč vč. DPH);  

• uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Řevnice – veřejný vodovod a kanalizace – podchod pod tratí ČD a připojení 

levobřežní části města“ s firmou Ridera Bohemia a.s., 28. října 2092/216, 350 02 Cheb, IČ 26847833.  

 

7) Smlouva o rozvoji území Třebaňská 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o rozvoji území se stavebníkem Ing. D. N., 148 00 Praha 4, jejímž předmětem je příspěvek stavebníka 

ve výši 25.000,- Kč na veřejnou infrastrukturu  podle Zásad pro výstavbu na území města Řevnice schválených 

zastupitelstvem města dne 7.9.2020 v souvislosti s výstavbou novostavby rodinného domu na pozemcích parc.č. 2574, 

2575, 2576 a 2577 v k.ú. Řevnice a realizace související veřejné infrastruktury (nový sjezd na komunikaci, přípojka NN 

a plynu  a rekonstrukce stavbou dotčené části chodníku). 

 

 

8) Žádost o převod nájemní smlouvy - č.p. 3  - Náruč, z. s.  
Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

• záměr uzavřít trojstrannou dohodu se zapsaným spolkem Náruč, z.s a společností Modrý domeček, s.r.o., kterou dojde 

k převodu nájemní smlouvy na pronájem objektu č.p. 3 ze dne 22.11.2005, ve znění dodatků, a to ze současného nájemce, 

spolku Náruč, z.s. na nového nájemce, společnost Modrý domeček, s.r.o. (tu 100 % vlastní Náruč, z.s.). V dohodě bude 

stanoveno, že případná změna majetkové struktury společnosti Modrý domeček, s.r.o. vyžaduje souhlas města Řevnice, 

jinak může město Řevnice smlouvu vypovědět.  

• záměr udělit souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností Modrý domeček, s.r.o. a spolkem Náruč, z.s., 

kdy po uzavření trojstranné dohody mezi městem Řevnice, zapsaným spolkem Náruč, z.s a společností Modrý domeček, 

s.r.o. bude spolek Náruč nadále v objektu č.p. 3 jako podnájemce a nadále zde bude mít své sídlo. 

Rada města souhlasí: 

• s umístěním sídla společnosti Modrý domeček, s.r.o. v objektu č.p. 3 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích. 
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• s uzavřením podnájemní smlouvy mezi spolkem Náruč, z.s. jako nájemcem a společností Modrý domeček, s.r.o. jako 

podnájemcem (tato smlouva bude trvat jen od 1.8.2022 do dne uzavření trojstranné dohody mezi městem Řevnice, 

zapsaným spolkem Náruč, z.s a společností Modrý domeček, s.r.o.). 

 
          


