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Výpis usnesení přijatých na 124. jednání  rady města Řevnice ze dne 26.4.2017 

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

 
 

3) Záměr stavby dvou rodinných domů na pozemku č. parc. 948/3  

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí:  

 se stavbou dvou rodinných domů dle předložené projektové dokumentace a doporučuje přepracování projektové 

dokumentace a záměru tak, aby byly v souladu s územním plánem. 

 

4) Informace o letním provozu MŠ Řevnice a přerušení provozu v období 17.7. - 25.8.2017  

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí:  

 informaci o letním provozu Mateřské školy Řevnice a o přerušení provozu v období 17.7. - 25.8.2017. 

 

 

5) Oznámení o konání V. ročníku Dobřichovického kros půlmaratónu 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci o konání V. ročníku Dobřichovického kros půlmaratónu 6.5.2017 od 9,00 hodin se startem u 

dobřichovického zámku, jehož trasa vede částečně přes Řevnice (cyklostezka, ul. Rovinská a ul. Mořinská).  

 

6) Plán investic do vodovodu a kanalizace - 2017 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 návrh plánu investic do vodovodu a kanalizace pro rok 2017, předložený jednatelem firmy EKOS spol. s r.o., Ing 

Davidem Kodymem. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru  zpracovat  harmonogram plánu investic  do vodovodu a kanalizace pro rok 2017 

v souladu s rozpočtem města na rok 2017. 

 

7) Žádost o příspěvek – Klub Radost  

Usnesení: 

Rada města neschvaluje: 

 poskytnutí finančního příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR z.s., Klub Radost, 

Barákova 23, 796 01 Prostějov, z důvodu přednostní podpory činnosti spolků působících v katastru města 

Řevnice. 

 

8) Žádost o bezplatnou výpůjčku lesního pozemku navazujícího na areál Lesního divadla – A. Langr  

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 bezplatnou výpůjčku části  lesního pozemku parc. č. 1102,parc.č.  3613/10,parc.č. 3555/1 a parc.č. 3612 všechny 

v obci a k.ú. Řevnice o výměře 2500 m2 podle žádosti p. Adama Langra, Selecká 1013, Řevnice pro akci Rockový 

Slunovrat dne  3.6.2017. Podmínkou výpůjčky je  provedení  úklidu  okolí areálu Lesního divadla bezprostředně 

po skončení akce. Pořadatel akce je povinen dodržovat nařízení vyplývající z Lesního zákona č. 289/1995 Sb., 

konkrétně dle § 20 Zákaz některých činností v lesích . Tento souhlas nenahrazuje  stanoviska a rozhodnutí 

 kompetentních a dotčených orgánů veřejné správy.  

Rada města ukldá:  

 správnímu odboru zaslat odpověď pořadateli akce Rockový slunovrat 2017 podle rozhodnutí rady města. 

 

9) Smlouva o zřízení služebnosti – řad dešťové a splaškové kanalizace v pozemku parc. č. 3535/7 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s manželi Ing. Janem Štětinou  a Ivanou Štětinovou, oba 

trvale bytem Na ladech 1598, 252 28 Černošice a manželi Ing. Jiřím Zedníčkem a RNDr. Vierou Zedníčkovou, 

oba trvale bytem Pod Beránkou 2458/31, 160 00 Praha 6, kterou se ve prospěch města Řevnice bezplatně zřizuje 

služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat řady splaškové a dešťové 

kanalizace umístěné v pozemku parc. č. 3535/7 v obci a k.ú. Řevnice v rozsahu vyznačeném v geometrickém 

plánu pro vyznačení věcného břemene č. 2214-3/2017 ze dne 10.1.2017. 
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10) Žádost o nájem části pozemku parc.č. 2734/1 pro rytířské vystoupení na koních – D. Berousek  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 nájem části pozemku č. 2734/1 o výměře cca 600 m
2
 Davidu Berouskovi, IČO: 88636836, Ládevská 731/46, 184 

00 Praha 8 ve dnech 8. – 9. 5.2017 za nájemné 1.000,- Kč + 21% DPH za účelem konání rytířského divadelního 

vystoupení na koních.  

 

11) Poptávka – oprava komunikací 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 vítěze poptávkového řízení na provedení oprav komunikací, firmu: STREET s.r.o., Srbova 360/1, Praha 8, IČO: 

24663310 za nabídkovou cenu ve výši 1 035 636,58 Kč vč. DPH. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 1 035 636,58 Kč do RO č.2/2017, § 2212/pol. 5171. 

 

12) Uvolnění finančních prostředků na rekonstrukci MVN Pišťák  

Usnesení: 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku  2.751.547,- Kč na rekonstrukci MVN Pišťák  do RO č. 2/2017 , § 2333,pol. 

6129 

 

13) Příkazní smlouva o Zajištění a realizaci zadavatelské činnosti 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 uzavření Příkazní smlouvy o Zajištění a realizaci zadavatelské činnosti s Ing. Petrem Šiškou, Kolová 1549/1, 153 

00 Praha 16, IČO : 70550581. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru vystavit objednávku na zajištění výběrového řízení  podlimitní zakázky ve 

zjednodušeném řízení za částku 14 000,- Kč bez DPH (16 940,- Kč vč. DPH) na rekonstrukci malé vodní nádrže 

Pišťák. 

 ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 16 940,-Kč do RO č. 2/2017, § 2333/pol. 6121. 

 

14) Žádost o finanční zápůjčku  -MAS Karlštejnsko z.ú. 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 zařazení bodu žádost o finanční zápůjčku MAS Karlštejnsko z.ú., na program zasedání zastupitelstva města č.20  

 

15) SDH Řevnice – Majáles 2017 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 bezplatnou výpůjčku náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v úseku od restaurace od Rysů, kolem autobusové 

zastávky až po dům pana Kavana č.p. 6, dále prostor od budovy MěÚ Řevnice po vinotéku NAVE a to v době od 

6:00 hodin do 16:00 hodin pro pořádání tradičního hasičského Majálesu dne 1.5. 

 Rada města souhlasí: 

 se zapůjčením souprav skládacích laviček a stolů. 

Rada města ukládá: 

ekonomickému odboru zajistit na akci mobilní WC. Rozpočtově kryto z § 3392 položky 5164.  

 


