
 

1 

 

   Zápis č. 104 
z jednání Rady města Řevnice dne 28.11.2016 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik Ph.D., MgA. M. Reslová 

Omluven: 

Zapisovatel:  Ing. A. Bečková  

Hlasování: pro/proti/zdržel se 

 

1) Program jednání rady města č. 104 

1. Program jednání rady města č. 104 

2. Nájemní smlouva – část pozemku parc. č. 3659/2 - EKOS Řevnice, spol. s r. o. 

 

Usnesení:  

Rada města schvaluje předložený program na jednání rady města č. 104.  

Schváleno-hlasování 3/0/0 

 

2) Nájemní smlouva – část pozemku parc. č. 3659/2 - EKOS Řevnice, spol. s r. o. 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření nájemní smlouvy se společností EKOS Řevnice, spol. s r.o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 

Řevnice, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 3659/2 o výměře 11663 m
2
 v obci a k.ú. Řevnice městu 

za roční nájemné 93.304,- Kč bez DPH a to za účelem rozšíření a provozování sběrného dvora. Smlouva bude uzavřena 

na dobu určitou do 31.12.2023 s účinností od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni vydání 

kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace městu Řevnice na akci „Rozšíření Sběrného dvora Řevnice“ z Operačního 

programu Životní prostředí. 

Rada města souhlasí: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. s uzavřením nájemní smlouvy, jejímž 

předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 3659/2 o výměře 11663 m
2
 v obci a k.ú. Řevnice městu Řevnice za roční 

nájemné 93.304,- Kč bez DPH a to za účelem rozšíření a provozování sběrného dvora. Smlouva bude uzavřena na dobu 

určitou do 31.12.2023 s účinností od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni vydání kladného 

rozhodnutí o poskytnutí dotace městu Řevnice na akci „Rozšíření Sběrného dvora Řevnice“ z Operačního programu 

Životní prostředí. 

Schváleno-hlasování 3/0/0 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 28.11.2016 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 28.11.2016 

Další jednání rady města se uskuteční dne: 30.11.2016 

 

 

 

 

……………………………….                                                 ……………………………… 

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová 


