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Výpis usnesení přijatých na 174. jednání  rady města Řevnice ze dne 27.4.2018 

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

 

3) Uzavření kupní smlouvy - prodej plošiny AVIA MP 13 z majetku města 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření kupní smlouvy na prodej plošiny AVIA MP 13, rok výroby 1975, mezi městem Řevnice a Pavlem Štědrou, 

za cenu 66.671,- Kč vč. DPH.  

 vyřazení plošiny AVIA MP 13, rok výroby 1975 z majetku města Řevnice.  

 

4) SOSB-služebnost- Povodí Vltavy, státní podnik - lávka 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 309/2018-SML se státním podnikem Povodí Vltavy, 

Holečkova 3178/8, Praha 5, jejímž předmětem je oboustranný závazek smluvních stran uzavřít nejpozději do 6-ti 

měsíců od vydání kolaudačního souhlasu k užívání lávky v Havlíčkových sadech, smlouvu o zřízení služebnosti 

spočívající v povinnosti Povodí Vltavy, s.p. strpět umístění, provozování a běžnou údržbu lávky na pozemku parc.č. 

1231/8 v k.ú. Řevnice (nad korytem drobného vodního toku IDVT 10268975). 

 

5) Ukončení nájemní smlouvy dohodou - byt v areálu 1. stupně ZŠ Řevnice v Revoluční ulici 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dohody s paní R. B. o ukončení nájemní smlouvy na užívání bytu v objektu bez č.p./č.e. postaveném na 

pozemku parc.č. 538 v areálu 1. stupně ZŠ Řevnice v Revoluční ulici, a to ke dni 31.5.2018. 

 

6) SOVB-IV-12-6017683/VB/001-ul. Pod Lipami - ČEZ Distribuce, a.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy 

podle § 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení NN 0,4kV a v zemi uložené kabelové vedení 

VN 22kV) v pozemcích parc.č. 216/3, parc. č. 114/1, parc. č. 265, parc. č. 2689/2 a parc. č. 273 v obci a k. ú. Řevnice 

(ulice Pod Lipami) dle geometrického plánu č. 2276-171227/2017 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za 

jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 63.080,- Kč (bez DPH) a 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.  IV-12-6017683/VB/001 Řevnice p.č. 216/1 VN, TS a 

kNN.  
 

7) Pronájem části pozemku parc. č. 1271/1 pro umístění stánku pro prodej květin 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření nájemní smlouvy s Lucií Šarounovou, IČ: 70134898, sídlem Na Výšině 968, 252 30 Řevnice, jejímž 

předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 1271/1 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 13 m
2
 (2,5 x 5,2 m) od 

1. července 2018 na dobu neurčitou za nájemné 1200,- Kč/m
2
/rok a to za účelem umístění stánku pro prodej květin 

(vpravo vedle předsunutého zádveří prodejny COOP). 

 

 

8) Pronájem Lesního divadla - MMC Praha s.r.o. - Lesní Slavnosti Divadla  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření nájemní smlouvy se společnosti MMC Praha s.r.o., IČ: 61060445, se sídlem Na Cihelně 448/36, 159 00 

Praha 5, jejím předmětem je pronájem areálu Lesního divadla ve dnech 25. 8. – 1. 9. 2018 pro konání divadelního 

festivalu Lesní Slavností Divadla 2018 za nájemné 50.000,- Kč.  

 

 

9) Audit na ZŠ Řevnice – BDO Audit s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o výkonu auditorské činnosti, jejímž předmětem je provedení auditu na ZŠ Řevnice, který bude 

zaměřený na hospodaření s rozpočtovými prostředky, odměňování a provoz školní jídelny v období od 1.1.2016 do 
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31.12.2017 se společností BDO Audit s.r.o., Olbrachtova 1980/5, 14000 Praha 4, IČ: 45314381za částku 60.000,- Kč, 

bez DPH (tj. 72.000,- Kč vč. DPH)  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 72.000,- Kč za provedení auditu na ZŠ Řevnice firmou BDO Audit s.r.o. do 

rozpočtového opatření č. 4/2018 (§3113, pol. 5166) 

 

 

10) Nesouhlasné stanovisko obyvatel lokality Pod lesem k výstavbě projektu „Vily Řevnice“  

Usnesení:  

Rada města bere na vědomí: 

 nesouhlasné stanovisko obyvatel lokality Pod lesem k výstavbě projektu „Vily Řevnice“.  

Rada města ukládá:  

 starostovi vypracovat odpověď na dotazy obyvatel lokality Pod lesem v souvislosti s výstavbou projektu „Vily 

Řevnice“.  

 

11)  Schválení vítězné nabídky a uzavření Smlouvy o dílo k akci „ Oprava odvodnění - Sádecká ulice 

Řevnice“ 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

  nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši 650 000,- Kč bez DPH (tj. 786 500,- Kč vč. DPH) na akci „Oprava 

odvodnění – Sádecká ulice Řevnice“ od Jiřího Lopaty, Rezlerova 276,109 00 Praha 10, IČ: 65428005. 

 uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava odvodnění – Sádecká ulice Řevnice“ za cenu 567 335,- Kč bez DPH (tj. 

686 500,- Kč  vč. DPH) s panem Jiřím Lopatou, IČ:68428005, Rezlerova 276, Praha 10. 
 

 

12) Uzavření příkazní smlouvy – „Oprava odvodnění – Sádecká ulice Řevnice“ - Ing. Kubát 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření příkazní smlouvy na odbornou činnost (kontrola provádění stavby) na akci „Oprava odvodnění – Sádecká 

ulice Řevnice“ s panem ing. Jaroslavem Kubátem, Legií 838, Řevnice 252 30, IČ 13309447 za cenu 16.800,- Kč (není 

plátce DPH). 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zapracovat částku 16.800,- Kč na provádění odborné činnosti v průběhu opravy odvodnění 

v Sádecké ulici do RO č. 4/2018 (§ 2321, pol. 5169) 

 

 

 

 

 

 

 


