
 

1 

 

 

3) Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly - MŠ Řevnice     

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, která proběhla dne 24.5.2018 v Mateřské škole Řevnice. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

4) Žádost o udělení výjimky z OZV č. 3/2016 o regulaci hlučných činností 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje: 

 udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 o regulaci hlučných činností paní Janě Pilné. 

 

5) Pronájem části pozemku parc. č. 114/1 pro předzahrádku restaurace - 2 Q spol. s r. o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem 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 za účelem využívání jako předzahrádka restaurace za nájemné dle znaleckého posudku č. 

282/2/2018 ve výši 530,- Kč/m
2
/rok, tj. celkem 27.030,- Kč/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 

6) Výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice za rok 2017 a výroční zpráva  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. účetní závěrku za rok 2017 společnosti EKOS 

Řevnice, spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, doporučuje ji k projednání zastupitelstvu 

města.  

     při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. způsob vypořádání hospodářského výsledku 

za rok 2017  

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. výroční zprávu společnosti EKOS Řevnice, 

spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice za rok 2017. 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., na základě smlouvy ze dne 18.4.2014  v plné 

výši variabilní částku odměny jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 

252 30 Řevnice, Ing. Davida Kodyma. 

 

7) Žádost o ukončení smlouvy o umístění reklamního poutače dohodou – 2 Q spol. s r.o.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 ukončení smlouvy o umístění reklamního poutače (reklamní plachty s vizualizací projektu „CORSO POD LIPAMI“ 

v místě hranice pozemků parc.č. 2689/2 a parc.č 216/1 v k.ú. Řevnice) uzavřené dne 23.10.2015 mezi městem Řevnice a 

společností 2 Q spol. s r.o. a to dohodou ke dni 10.6.2018. 

 

8) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem – zajištění vybraných služeb v odpadovém 

hospodářství – EKOS 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem – zajištění vybraných služeb v odpadovém hospodářství 

uzavřené dne 27.10.2017 mezi EKOS Řevnice, spol. s r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 47551828, 

DIČ:CZ47551828 a městem Řevnice. Předmětem dodatku je snížení ceny předmětu smlouvy (z původních 7000,- Kč bez 

DPH/měsíc na 3000,-Kč bez DPH/měsíc a dále příloha č. 1, která zužuje rozsah poskytovaných činností. 

 

9)  Smlouva o dílo – Ing. Voženílek 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo s Ing. Alešem Voženílkem – AVOZ, Na Ladech 1401,252 28 Černošice, IČ: 62463233, jejímž 

předmětem je zpracování projektové dokumentace pro umístění stavby dešťové kanalizace v ulici V Luhu a projekty 

obnovy vodovodu, kanalizace a vodovodního výtlaku v ulicích V Luhu a Pod Strání po Tyršovu v Řevnicích za celkovou 

cenu díla 315.000,- Kč bez DPH (tj. 381.150,-Kč vč. DPH). 

 

 

 

 

  


