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Výpis usnesení přijatých na 175. jednání  rady města Řevnice ze dne 2.5.2018 

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

 

3) SOVB-vodovod a kanalizace-Vrážka-obec Zadní Třebaň 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zřízení služebnosti inženýrské sítě pro oprávněného - obec Zadní Třebaň, IČ: 00234028, spočívající v zatížení 

pozemků parc.č. 3721/2 a parc.č. 3722/6 v k.ú. Řevnice ve vlastnictví města Řevnice stavbou veřejného vodovodního 

a kanalizačního řadu, právem vjezdu, kontrol a odstranění závad v rozsahu dle geometrického plánu č. 2275-

161/2017 (cca 51 délkových metrů) za jednorázovou úhradu 1020,- Kč + DPH v zákonné výši. 

 uzavření Smlouvy o vzniku věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě. 

 

4) Pronájem Lesního divadla spolku Porta - Národní finále Porty 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem areálu Lesního divadla spolku Porta, IČ: 00541036, se sídlem Lannova tř. 92/53, České Budějovice 

v termínu 29.6. - 1.7.2018 za nájemné ve výši 24 000,- Kč (8 000,- Kč/den) za účelem pořádání 52. ročníku hudebního 

festivalu Porta a uzavření nájemní smlouvy v přiloženém znění. 

 

5) Žádost o finanční podporu - vodovod - ZeMě, spolek 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje: 

 poskytnutí finančního příspěvku spolku ZeMě na podporu vybudování vodovodního řadu k objektu č.e. 0265 v ulici 

Na Kopanině. 

 

6) Žádost 2 Q spol. s r.o. o pronájem části pozemku parc.č. 114/1 - předzahrádka restaurace 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr pronájmu části pozemku parc.č. 114/1 v k.ú. Řevnice o výměře cca 51 m
2 

specifikované v
 
přiloženém plánku

 

společnosti 2 Q spol. s r.o., IČ: 25797859 a to za účelem využívání jako předzahrádka restaurace. 

 

7) SOSB-VB-VTL plynovod-GasNet 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 budoucí zřízení služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat na budoucích služebných pozemcích plynárenské 

zařízení (VTL plynovod o délce cca 210 m), právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se 

zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na pozemcích 

parc. č. 3678/1, parc. č. 3681/8 a parc. č. 3682/2 v  k. ú. Řevnice ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného 

GasNet, s.r.o, IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, za jednorázovou úplatu dle 

sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 200,- Kč + DPH za každý započatý metr délkový 

plynárenského zařízení uloženého v budoucích služebných pozemcích), udělení souhlasu s provedením stavby 

plynárenského zařízení „Reko VTL DN 100 Řevnice VTL 434, číslo stavby: 7700101343“ ve smyslu příslušných 

ustanovení stavebního zákona na pozemcích parc. č. 3678/1, parc. č. 3681/8 a parc. č. 3682/2 a uzavření příslušné 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700101343_1/BVB. 

 

 

8) Smlouva o zpracování osobních údajů – CIVOP s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností CIVOP s.r.o., se sídlem K lindě 700/3, 190 15 Satalice, 

IČ: 48115398, jejímž předmětem je stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran v souvislosti se 

zpracováváním osobních údajů při poskytování služeb BOZP a PO městu.  

 

9) Příkazní smlouva – Zlepšovatelé s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Příkazní smlouvy se společností Zlepšovatelé s.r.o.,Čelakovského 18, 430 01 Chomutov,IČ: 05011761, DIČ: 

CZ0501176, jejímž předmětem je zpracování projektové žádosti za účelem získání finanční podpory ve Výzvě č. 80 – 

Efektivní veřejná správa, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí, za částku 15.000,- Kč bez DPH a 5% 
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z celkové výše poskytnuté dotace. Předmětem dotační žádosti budou pasportizace veřejné zeleně, pasportizace  

veřejného osvětlení, povodňový plán, zavedení opatření k GDPR, projekty zvyšující kvalitu fungování veřejné 

správy, výše dotace  je 95 % uznatelných nákladů.  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 18 150,- Kč za zpracování projektové žádosti k dotaci poskytované 

MPSV (výzva č.80 – Efektivní veřejná správa)do rozpočtového opatření č. 4/2018 (§ 6171, pol. 5169). 

 

10) Schválení vítězné nabídky a uzavření Kupní smlouvy k akci „ Kompostéry Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení na zakázku s názvem „Kompostéry Řevnice“, firmu SDO Technika s.r.o., Jaselská 451, 742 

42 Šenov u Nového Jičína, IČO: 29446619, za nabídkovou cenu 1.552.500,- Kč bez DPH (1.878.525,- Kč včetně DPH) 

 uzavření kupní smlouvy na dodávku kompostérů na bioodpad s firmou SDO Technika s.r.o., Jaselská 451, 742 42 

Šenov u Nového Jičína, IČO: 29446619 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 1.578.525,- Kč (financování akce „Kompostéry Řevnice“) do rozpočtového 

opatření č. 4/2018. 


