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Výpis usnesení přijatých na 165. jednání rady města Řevnice ze dne 10.8.2022 

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

 

 

 

3) Pronájem Lesního divadla - hudební festival Zelený tulipán – nakladatelství Maťa  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• pronájem Lesního divadla dne 17.9.2022 panu Luboru Maťovi, IČ: 15286185, se sídlem Lublaňská 693/34, 120 00 Praha 

2 - Vinohrady za účelem uspořádání 24. ročníku festivalu Zelený tulipán (aneb 29 let nakladatelství Maťa) za nájemné 

10.000,-Kč + 21 % DPH.  

 

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

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem bytu č.  4 v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích paní Mgr. L. K.,  s adresou trvalého 

bydliště Praha 5 – Radotín, a to na dobu od 15.9.2022 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) Pronájem komory v č.p. 27 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem 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 za nájemné 180,- Kč/měsíc. 

 

6) Změna č. 5 nájemní smlouvy - č.p. 3 - Náruč, z. s. – Modrý domeček, s.r.o. 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

• uzavření trojstranné dohody 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 nájemní smlouvu vypovědět.  

Rada města souhlasí: 

• 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. 

• s pokračováním umístění sídla spolku Náruč, z.s. v objektu č.p. 3 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích. 

 

7) Hromosvod střecha budovy TS 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nabídku na montáž hromosvodu na budově garáží technických služeb města od společnosti Luboš Lucius, sídlem 

Bermanova 18, Praha 9, IČ:40802523, DIČ: CZ10210386 za cenu 42 322,- Kč bez DPH, z toho materiál činí 32.672,- Kč 

a práce 9.650,- Kč, celková cena včetně DPH činí 51.209,62 Kč. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 51.210,-Kč na montáž hromosvodu na střechu budovy garáží TS do rozpočtového 

opatření.  

 

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

S-0597/SOC/2022/3 včetně přílohy č. 1 - návrh  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 635.800,- Kč a uzavření dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na 

poskytování sociální služby na rok 2022 evidenční číslo dodatku poskytovatele S-0597/SOC/2022/3 včetně přílohy č. 1, 

jehož předmětem je navýšení dotace o 635.800,- Kč, na maximální výši poskytnuté dotace 1.577.200,- Kč 

     od Středočeského kraje.  

 

9) Odvodnění horná části ulice Kejnská  

Rada města schvaluje  

• uzavření smlouvy o dílo s firmou Olena Uhlya, IČ 28884361 (neplátce DPH), sídlo Jana Palacha 1216, 293 01 Mladá 

Boleslav II na realizaci  pěti příčných liniových odvodňovacích žlabů v horní části ulice Kejnská (v lese) za cenu 394.925,- 
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Kč bez DPH (neplátce DPH). Aby se zabránilo natékání povrchové vody ze lesní části ulice na nově rekonstruovanou část 

a zabránilo jejímu poškozování je nutné nahradit současné nekapacitní a nefungující odvody vody novým kapacitním 

řešením. Je navrženo provést pět kapacitních žlabů s litinovou mříží zatížení 40 tun. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 394.925,- Kč na realizaci 5 příčných liniových odvodňovacích žlabů v horní části 

ul. Kejnská do rozpočtového opatření.  

 

10) Žádost o souhlas s projekcí letního kina – Gong z.s. 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

• se 2 projekcemi letního kina pořádanými spolkem Gong z.s., IČ: 28558570, se sídlem Opletalova 89, 25230 Řevnice na 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích, a to v pátek 26.8.2022 od 20:15 hod. do 23:30 hod. a v pátek 2.9.2022. od 

20:00 hod. do 23:30 hod.  

 

11) Cenová nabídka na přeložku splaškové kanalizace v ulici Mírová v Řevnicích  

Rada města schvaluje  

• cenovou nabídku na vypracování PD přeložky splaškové kanalizace v ulici Mírová v Řevnicích od firmy Ing. Aleš 

Voženílek, Na Ladech 1401, 252 28 Černošice, IČ 62463233. Nabídka obsahuje vyhotovení projektové dokumentace, 

výkaz výměr a projednání s dotčenými orgány státní správy (inženýring). Projektová dokumentace 45 000,00 Kč bez 

DPH (54 450,00 Kč včetně DPH), inženýrská činnost 10 000,00 Kč bez DPH (12 100,00 Kč včetně DPH). 

 

12) Souhlas zřizovatele se zřízením přípravné třídy  

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

• se zřízením přípravné třídy základní školy při ZŠ Řevnice ve školním roce 2022/2023. 

 

13)  Krátkodobá výpůjčka části pozemků parc. č. 3017/1 a parc. č. 3017/2 obci Lety 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

• bezplatnou výpůjčku části pozemků parc. č. 3017/1 a parc. č. 3017/2 v k.ú. Řevnice o výměře cca 2807 m2 obci Lety, IČ: 

00241393, se sídlem Na Návsi 160, 252 29 Lety od 15.8.do 14.9.2022 za účelem užívání pozemků pro manipulační plochu 

v blízkosti stavby realizované obcí Lety. 

 

14) Žádost o bezplatnou výpůjčku lesních pozemků navazujících na areál Lesního divadla – MMC Praha s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o výpůjčce se společností MMC Praha s.r.o., IČ: 61060445, se sídlem U Nikolajky 957/11, 150 00 Praha 

5, jejímž předmětem je bezplatná výpůjčka části lesního pozemku parc. č. 1102 v k.ú. Řevnice o výměře cca 300 m2 (z 

celkových 26061 m2) - viz. přiložený plánek - ve dnech 22. – 29.8.2022 za účelem umístění pultu s občerstvením a posezení 

pro partnery divadelního festivalu Lesní slavností divadla.  


