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Výpis usnesení přijatých na 129. jednání  rady města Řevnice ze dne 31.5.2017 

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

 

 
1) Výpůjčka části pozemku parc. č. 111 o velikosti 8 m

2
 – NAVE s.r.o. 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 bezplatnou výpůjčku části pozemku parc. č. 111, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k. ú. Řevnice o výměře 

8 m
2 

(2 x 4 m) z celkové výměry 2303 m
2
 společnosti NAVE s.r.o., IČ: 27143155, se sídlem nám. Krále Jiřího z 

Poděbrad 25, 252 30 Řevnice pro umístění 2 stolků a 4 židlí a to na
 
dobu určitou do 31.12.2018. 

 

2) Výpůjčka části pozemku parc. č. 111 o velikosti 8 m
2
 – J. Holý  

Usnesení: 

Rada města  

 schvaluje bezplatnou výpůjčku části pozemku parc. č. 111, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k. ú. Řevnice 

o výměře 8 m
2
 z celkové výměry 2303 m

2
 panu Jakubovi Holému, IČ: 62463284, se sídlem V Souhradí 377, 252 30 

Řevnice za účelem vystavení zboží (prostor 2 x 2 m z každé strany vstupu do prodejny v č.p. 626) a to na dobu 

určitou do 31.12.2018. 

 

3) Výpůjčka Lesního divadla spolku Nordic Walking Challenge 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 bezplatnou výpůjčku Lesního divadla v termínu 29.9. – 1.10.2017 zapsanému spolku Nordic Walking Challenge, 

IČO: 05237874, se sídlem Mořinská 99, 252 30 Lety pro zázemí 2. ročníku otevřeného benefičního závodu v severské 

chůzi „Nordic Walking Challenge ČR“ a konání doprovodného programu. Výtěžek akce bude použit na podporu 

sportování nevidomých a podporu Nadačního fondu Českého rozhlasu – Světluška. 

 užití znaku města Řevnice a loga Lesního divadla v propagačních materiálech závodu „Nordic Walking Challenge 

ČR“. 

 

4) Výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice za období 4/2017 

Usnesení: 
Rada města bere na vědomí: 

 informaci Ing. Davida Kodyma, jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 

Řevnice, IČ: 47551828, DIČ: CZ47551828 o výsledcích hospodaření společnosti za období 4/2017. 
 

5) Žádost obce Karlík o stanovení společného školského obvodu MŠ 

Usnesení: 
Rada města neschvaluje: 

 žádost obce Karlík o stanovení společného školského obvodu mateřské školy z důvodu nedostatečných kapacit.  

:            

9) Pronájem Lesního divadla Dětské lidové muzice Notičky – Divotvorný hrnec 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem areálu Lesního divadla Dětské lidové muzice Notičky, IČO: 70806071, se sídlem Mníšecká 29, 252 30 
Řevnice ve dnech 9.6. - 11.6.2017, 16.6. - 18.6.2017 a 15.9. - 17.9.2017 za nájemné 2.000,- Kč/ den a to za účelem 

pořádání divadelního představení Divotvorný hrnec. 

 

10) Informace o jednání pracovní skupiny TO Brdy a Podbrdsko a návrh Stanov k připomínkám 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

  informace o jednání pracovní skupiny turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, konaného dne 24.5.2017 a předložený 

návrh Stanov zapsaného spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko  

Rada města ukládá:  

 vedoucímu technických služeb Ing. Mikulovi potvrdit zájem o setkání s Mgr. V. Rakušanem, náměstkem pro oblast 

bezpečnosti a cestovního ruchu Středočeského kraje,  v termínu 9. – 11. 8. 2017 v rámci jeho okružní cesty po 

jednotlivých lokalitách budoucího spolku a tohoto setkání se zúčastnit. 

 kanceláři starosty  rozeslat informace  o jednání pracovní skupiny a návrh stanov zastupitelům  s žádostí o zaslání 

připomínek  k předloženému návrhu  stanov  a zaslání návrhu výše členského příspěvku   
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11) Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem Lesního divadla dohodou – Tvision s.r.o.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 dohodu o ukončení smlouvy na pronájem areálu Lesního divadla dne 20.6.2017 uzavřenou mezi městem Řevnice a 

společnosti Tvision s.r.o., IČ: 03901777, Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno – Komárov. 

 

 

12) Žádost ZUŠ o finanční příspěvek na MIX festival Řevnice 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 finanční podporu 21.000,- Kč Základní umělecké škole Řevnice na pořádání 5. ročníku MIX festivalu Řevnice 

v sobotu dne 10.6.2017 (§3429/pol.5192). 

 

13) Poptávkové řízení na realizaci projektu „Rekonstrukce malé vodní nádrže Pišťák“ 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 provedení poptávkového řízení na realizaci stavby podle projektu „Rekonstrukce malé vodní nádrže Pišťák“. 

Rada města jmenuje:   

 výběrovou komisi pro otevírání obálek a hodnocení zakázky ve složení: Jan Kadlec, Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Jan 

Lojda. Náhradník Bohdana Slámová, MgA. Marie Reslová.  Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 22.6.2017 

v 10:00 hodin.   

 

 


