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Výpis usnesení přijatých na 121. jednání  rady města Řevnice ze dne 29.3.2017 

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

 

1) Pronájem Lesního divadla spolku ProDivadlo 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 pronájem areálu Lesního divadla spolku ProDivadlo, z.s., IČ: 22883851, se sídlem Wilsonova 300/8, Vinohrady, 

110 00 Praha 2 ve dnech 8. a 9.7.2017 za nájemné ve výši 2.500,- Kč/den + 21% DPH za účelem pořádání 

představení Zlatý Cigáni II.  

 

2) Pronájem Lesního divadla spolku Porta  

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 pronájem areálu Lesního divadla spolku Porta, IČ: 00541036, se sídlem Lannova tř. 92/53, České Budějovice 

v termínu 23. – 25.6.2017 za nájemné ve výši  6.000,- Kč/den za účelem pořádání 51. ročníku hudebního festivalu 

Porta. 

 

3) Návrh rozdělení pozemků parc.č. 1463/2 a parc.č. 3637/6 v ulici Bory 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 rozdělení pozemků parc.č. 1463/2 a parc.č. 3637/6 v ulici Bory dle přiloženého návrhu za účelem plánovaného 

prodeje těchto pozemků. 

Rada města ukládá:  

 správnímu odboru zpracovat informace o možných způsobech prodeje pozemků a připravit ji na pracovní 

schůzku zastupitelů, která se uskuteční dne 24.4.2017 

 

 

4) SOVB-ČEZ-IV-12-6018675/1-ul. Bory-ENERGON 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zřízení a vymezení věcného břemene - umístnění, provozování, opravování, výměnu a modernizaci zařízení 

distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení NN) v pozemcích 

parc. č. 1464/4, parc. č. 3637/2, parc. č. 3667/16 a parc. č. 3667/19, všechny v obci a k. ú. Řevnice dle 

geometrického plánu č. 2183-7068/2015 (ulice Bory) pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou 

úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 47.000,- Kč (bez DPH) a uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene č. stavby IV-12-6018675/1 Řevnice, p.č. 3677/7 – kNN. 

 

5) Prodej pozemku parc.č. 3521/4 pod trafostanicí  

 
Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku parc. č. 3521/4 o výměře 6 m
2
, který vznikl oddělením z pozemku 

parc. č. 3521/1 v obci a k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu pro vyznačení obvodu budovy č. 2209-

2019015/2016 potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ 

dne 2. 1. 2017 pod značkou PGP 3501/2016-210 za kupní cenu 13.520,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 

6797/64/17 vyhotoveném soudním znalcem Ladislavem Němečkem. 

 

6) Žádost o dotaci z MZe ČR  - „Rekonstrukce lesní cesty Burešovky“ 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 podání žádostí o dotaci k akci „Rekonstrukce lesní cesty Burešovky“, v rámci dotačního titulu „Neproduktivní 

investice v lesích“ – posílení rekreační funkce lesa, vyhlášeného Ministerstvem zemědělství ČR  

Rada města ukládá : 

 starostovi města zařadit na jednání zastupitelstva města Řevnice  bod podání žádostí o dotaci k akci 

„Rekonstrukce lesní cesty Burešovky“, z Programu rozvoje venkova  v rámci dotačního titulu „Neproduktivní 

investice v lesích“ – posílení rekreační funkce lesa, vyhlášeného Ministerstvem zemědělství ČR 
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 ekonomickému odboru začlenit výdaje 12 100,- Kč na zpracování žádosti o dotaci do RO č. 2/2017. 

Rada města schvaluje: 

 objednat zpracování žádosti o dotaci u pana Karla Nováka, IČO: 18975861, Sudkov 267, 788 21 Sudkov, za 

celkovou předpokládanou částku ve výši 12 100,- Kč vč. DPH. 

 

7) Žádost o dotaci z MZe ČR  - „Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo“ 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 podání žádostí o dotaci k akci „Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo“ z 4. kola programu rozvoje venkova  

v rámci dotačního titulu  4.3.2. Lesnická infrastruktura, vyhlášeného Ministerstvem zemědělství ČR.  

Rada města ukládá : 

 starostovi města zařadit na jednání zastupitelstva města Řevnice bod podání žádostí o dotaci k akci 

„Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo“, z 4. kola programu rozvoje venkova  v rámci dotačního titulu 4.3.2. 

Lesnická infrastruktura, vyhlášeného Ministerstvem zemědělství ČR 

 ekonomickému odboru začlenit výdaje 42 350,- Kč na zpracování žádosti o dotaci do RO č. 2/2017. 

Rada města schvaluje: 

 objednat zpracování žádosti o dotaci u pana Karla Nováka, IČO: 18975861, Sudkov 267, 788 21 Sudkov, za 

celkovou předpokládanou částku ve výši 42 350,- Kč vč. DPH. 

   

 

8) Nabídka – dopravní generel rozšířeného centra města Řevnice 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na zpracování dopravního generelu rozšířeného centra města 

Řevnice s panem Ing. Miroslavem Kalinou, Mimoňská 628/13, Praha 9, IČO: 05933129 za částku 138 700,- Kč 

(Není plátce DPH). 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru začlenit výdaje ve výši 138 700,- Kč na zpracování dopravního generelu do RO č. 2/2017 

 

 

9) EKOS Řevnice s r.o. -  Změna organizační struktury a vedení společnosti 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, 

IČ: 47551828  změnu organizační struktury a vedení společnosti (spočívající ve sjednocení funkcí ředitele a 

jednatele do jedné osoby) od 1.4.2017 

 

 

10) EKOS  Řevnice s.r.o. -  změna systému svozu fekálních  vod 

 

Usnesení : 

Rada města  bere na vědomí : 

 informace jednatele společnosti EKOS Řevnice ing. Davida Kodyma  o zajištění a podmínkách svozu  fekálních 

vod  na ČOV Řevnice od 1.4.2017.  
 

11) Schválení užití znaku města firmě CBS Nakladatelství s.r.o.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 užití znaku města firmě CBS Nakladatelství s.r.o., IČO: 24804584, DIČ: CZ24804584, Vodní 1972, 760 01  Zlín 1, 

pro účel výroby ručně malovaných map okolí Prahy a Prahy-západ. 

 

12) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 11.4.2017 

 
Usnesení: 

Rada města schvaluje : 

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 11.4.2017 v budově městského 

úřadu Řevnice  od 19:30 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
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2) Schválení programu 

3) Dotace TJ Sokol Řevnice v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a 

mládeží“ 

4) Přijetí daru - prodloužení řadu splaškové a dešťové kanalizace v ul. Broncova 

5) Žádost o dotaci z MZe ČR  - „Rekonstrukce lesní cesty Burešovky“ 

6) Žádost o dotaci z MZe ČR  - „Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo“ 

7) Různé 

8) Závěr  

Rada města ukládá: 

 starostovi uveřejnit návrh programu jednání zastupitelstva města dne 11.4.2017 v souladu s jednacím řádem 

zastupitelstva města a zákonem o obcích. 

 

 

 

 

 

 

 

 


