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Výpis usnesení přijatých na 123. jednání  rady města Řevnice ze dne 19.4.2017 

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

 

 
3) Pronájem Lesního divadla společnosti Tvision s.r.o. 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 pronájem areálu Lesního divadla dne 20.6.2017 společnosti Tvision s.r.o., IČ: 03901777, Hněvkovského 30/65, 

617 00 Brno - Komárov za nájemné ve výši 10.000,- Kč/den + 21% DPH za účelem pořádání koncertního recitálu 

„Na cestě“. 

 

4) Prodloužení výpůjčky prostor v č.p. 64 ZUŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 22.8.2016 mezi městem a příspěvkovou organizací 

Základní umělecká škola Řevnice, kterým se prodlužuje bezplatná výpůjčka 2 tříd v přízemí budovy č.p. 64 na 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích umělecké škole za účelem užívání pro výuku výtvarného oboru o 

další školní rok, tj. do 30.6.2018, za podmínky, že bude v dodatku doplněn souhlas s případným přestěhováním 

do obdobných prostor ve 2. podlaží během plánované rekonstrukce budovy. 
 

5) Odkup pozemků pod komunikacemi - ul. Mořinská, Ke Mlýnu, Čajkovského 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města schválit koupi těchto pozemků v obci a k.ú. Řevnice: 

- parc. č. 3054/29 o výměře 26 m
2
, ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 3054/31 o výměře 14 m
2
, ostatní plocha, jiná plocha,

 
 

- parc. č. 3054/35 o výměře 51 m
2
, ostatní plocha, jiná plocha,  

- parc. č. 3085/6 o výměře 87 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace. 

od Barbory Hazukové, Náměstí 39, 267 27 Liteň za kupní cenu 100,- Kč/m
2
, tj. celkem 17.800,- Kč. Rozpočtově 

kryto z § 3639 položka 6130. 

 

6) Havarijní stav lávky a mostu – Havlíčkovy sady 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 nabídku firmy Pontex spol. s r.o., Bezová 1658, Praha 4, IČO: 40763439 na zpracování návrhu provizorních 

opatření pro zachování provozu na lávce ve Švabinského ulici za částku 27 346,- Kč vč. DPH a nabídku na 

provedení stavebně technický průzkum s návrhem zajištění mostu v Příčné ulici za částku 82 280,- Kč vč. DPH. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku v celkové výši 109 626,- Kč na zpracování stavebně technických 

průzkumů mostků do RO č. 2/2017, § 2212, pol. 5169. 

 

7) Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci – ZUŠ Řevnice 

 

Usnesení: 

Rada města uděluje souhlas:  

 Základní umělecké škole Řevnice, IČ: 75034271, se sídlem Mníšecká 29, 252 30 Řevnice s podáním žádosti o 

dotaci 50.464,- Kč (80 % celkových nákladů akce) z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 

kultury a obnovy památek v rámci tematického zadání „Podpora kultury" na uspořádání kulturní akce školy – 

MIXfestivalu (předpokládané celkové náklady na akci činí 63.080,- Kč).  

 

 

 


