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Výpis usnesení přijatých na 127. jednání  rady města Řevnice ze dne 17.5.2017 

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

3) Výpůjčka Lesního divadla Základní umělecké škole Řevnice – koncert 30.5.2017 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 bezplatnou výpůjčku areálu Lesního divadla Základní umělecké škole Řevnice, IČ: 75034271, se sídlem Mníšecká 

29, 252 30 Řevnice dne 30.5.2017 za účelem konání koncertu „Jak šly děti s Mozartem do lesa“. 
 

4) Výpůjčka Lesního divadla Základní škole Řevnice – školní akademie 27.6.2017 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 bezplatnou výpůjčku areálu Lesního divadla Základní škole Řevnice, IČ: 47005254, se sídlem Školní 600, 252 30 

Řevnice dne 27.6.2017 za účelem konání školní akademie. 
 

5) SOSB-VB-ČEZ-IV-12-6020851-ul. Švabinského-ELEKTROMONTÁŽE 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování zařízení 

distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o  služebnosti podle § 

1257 až § 1266 občanského zákoníku (kabelového vedení NN) v rozsahu cca 30 délkových metrů v pozemku parc.č. 

1597 v obci a k. ú. Řevnice (ulice Švabinského) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za 

jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 4.000,- Kč (bez DPH), 

udělení oprávnění provést stavbu zařízení distribuční soustavy ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona 

a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést 

stavbu č. IV-12-6020851/VB/01 Řevnice, Švabinského č. p. 628 – kNN. 

 

6) Žádost společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. o souhlas s odpisem nedobytné pohledávky  

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. odpis nedobytné pohledávky EKOS 

Řevnice, spol. s r.o. ve výši 733,- Kč, která vznikla neuhrazením paušální úhrady za vodné a stočné. 

Rada města ukládá: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. jednateli Ing. Davidu Kodymovi 

realizaci odpisu nedobytné pohledávky EKOS Řevnice, spol. s r.o. ve výši 733,- Kč, která vznikla neuhrazením 

paušální úhrady za vodné a stočné. 

 

7) Oznámení o využití prostředků z  rezervního fondu  – ZŠ Řevnice 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 oznámení o využití finančních prostředků z rezervního fondu na rozvoj  ZŠ Řevnice. Částku ve  výši  230 000,- Kč 

na doplnění mobiliáře školy pro školní rok 2017/2018 a částku ve výši 250 000,-Kč na nákup učitelských PC 

v přístavbě školy.  

 

8) Projektová dokumentace ZTI – bývalý sklad u nádraží „dřevák“ 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadání zpracování projektové dokumentace ZTI pro objekt bývalého skladu u nádraží paní Ing. Zuzaně 

Martinkové, Šatrova 662/1, Praha – Kamýk, IČO: 44346531 za částku 14 000,- Kč (není plátce DPH). 

Rada města ukládá:  

 zařadit částku ve výši 14 000,- Kč do RO č. 3, § 3636, pol. 5169. 

 

9) Žádost o schválení nápisů na fasádě domu č.p. 3 - Náruč, z.s 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 
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 vizuální podobu nápisů umístěných na fasádě domu č.p. 3 (Modrý domeček) dle přiložené fotodokumentace, která 

je nedílnou součástí zápisu z jednání rady města č. 127. 

 

 

 


