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Výpis usnesení přijatých na 119. jednání  rady města Řevnice ze dne 15.3.2017 

(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 
 

1) Pronájem části pozemku parc.č. 3553 - 17 m
2
 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 pronájem části pozemku parc.č. 3553 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 17 m
2
 (dle přiloženého zákresu) panu P. P., 

252 30 Řevnice na dobu neurčitou od 1.4.2017 s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 28,- Kč/m
2
/rok, tj. 476,- 

Kč/rok. 
 

2) Pronájem části pozemku parc.č. 3553 - 23 m
2
 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 pronájem části pozemku parc.č. 3553 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 23 m
2
 (dle přiloženého zákresu) panu J. P., 

252 30 Řevnice na dobu neurčitou od 1.4.2017 s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 28,- Kč/m
2
/rok, tj. 644,- 

Kč/rok. 

 

3) Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou – Bambinárium 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor (nebytové prostory ve 3. nadzemním podlaží budovy č.p. 

74 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad ) uzavřené dne 6.4.2016 mezi městem Řevnice a Základní a mateřskou 

školou Bambinárium, IČO: 71340866, se sídlem Čs. Armády 139, 252 30  Řevnice a to dohodou k 31.3.2017. 

 

4) Odkup hrobového zařízení od ÚZSVM – hrob č. 456 

 
Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 odkup movité věci – hrobového zařízení - na hrobovém místě č. 456 na veřejném pohřebišti v Řevnicích, které 

připadlo České republice v dědickém řízení po Rudolfu Fenclovi, narozeném 13.12.1922, naposledy bytem 

Fibichova 487, 252 30 Řevnice, zemřelém dne 4.1.2008 a to za kupní cenu 500,- Kč. 

 

5) Žádost o souhlas s přijetím věcného daru – ZŠ Řevnice 

 

Usnesení: 

Rada města uděluje:  

 Základní škole Řevnice souhlas s přijetím věcného daru – slalomového setu (25 slalomových tyčí se závitem, 

kompozitový vrták, batoh na tyče a klíč na utahování tyčí) v hodnotě 16.540,- Kč. 
 

6) Smlouva o nájmu Lesního divadla – MMC Praha s.r.o. 
 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 pronájem areálu Lesního divadla společnosti MMC Praha s.r.o., IČ: 61060445, se sídlem Na Cihelně 448/36, 159 

00 Praha 5 v termínu 28.8. – 3.9.2017 za nájemné 40.000,- Kč pro pořádání divadelního festivalu Lesní Slavností 

Divadla 2017 a uzavření příslušné nájemní smlouvy.  

 

 

7) Smlouva o dílo – dopracování architektonické studie pro obnovu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 v souladu s doporučením Komise pro obnovu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, uzavření smlouvy o dílo na 

dopracování architektonické studie pro obnovu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad s ateliérem Archum architekti 

s.r.o., Gerstnerova 658/5, Praha, IČO: 01894871 za částku 124 000,- Kč bez DPH (150 040,- Kč vč. DPH). Každá 

další vyžádaná veřejná prezentace se zapracováním připomínek nad rámec smlouvy, bude účtována částkou ve 

výši 12 500,- Kč bez DPH (14 520,- Kč vč. DPH) a bude objednána samostatně.  
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8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2016 
 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2016.  

 

9) Nesouhlasné stanovisko Svazku obcí-RDB ke změně na komunikaci D4 (sjezd Jíloviště) 

 

Rada města souhlasí:  

 s připojením města Řevnice k nesouhlasnému stanovisku Svazku obcí – Region Dolní Berounka v souvislosti 

s plánovanou změnou na komunikaci D4 v úseku 8,7 - 10,0 km (zrušení nájezdové větve křižovatky směr Praha 

v obci Jíloviště) a ukládá starostovi podepsat stanovisko adresované Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

 

10) Ustanovení pracovní skupiny pro rozvoj školské infrastruktury v Řevnicích 

 

Usnesení: 

Rada města ustanovuje:  

 pracovní skupinu pro rozvoj školské infrastruktury v Řevnicích, jejímž úkolem bude sestavení koncepce školské 

infrastruktury na delší časové období, včetně zpracování předpokladů demografického vývoje, návrhu 

modernizace a využití  stávajících objektů, případně návrhu na  vybudování objektů nových a to ve složení: Mgr. 

Tomáš Řezníček, MgA. Ivana Junková, Pavlína Neprašová, Libor Kvasnička, Ing. Jan Šimůnek, Ing. Kateřina 

Šupáčková, Ing.arch. Daria Balejová,MgA. Marie Reslová, Ing. Tomáš Smrčka. 

 

 

 

 

 


