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Výpis usnesení přijatých na 191. jednání  rady města Řevnice ze dne 12.9.2018 

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

 

 

3) Žádost o odkup části pozemků parc.č. 3553/1 a parc.č. 3554 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 3553/1 o výměře 206 m
2
 a části pozemku parc.č. 3554 o 

výměře cca 14 m
2
, oba v k.ú. Řevnice JUDr. F. M. za těchto podmínek: a) kupující do tří let od podpisu smlouvy 

zajistí odstranění garáže z pozemku města č. 3554, b) do doby, než bude garáž odstraněna, nebude kupující na 

pozemku, který je předmětem kupní smlouvy, provádět žádné stavební práce ani jej nezatíží jinými závazky,  

c) nebude-li garáž odstraněna do tří let od podpisu kupní smlouvy, tato pozbývá platnost. 

 

4) Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 1271/1 - Bambisvět, z.s 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 záměr bezplatné výpůjčky části pozemku parc. č. 1271/1 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 123 m
2
 (mezi budovou č.p. 

1100 a budovou č.p. 1060) spolku Bambisvět, z.s., IČ: 05722721, se sídlem Vodnická 440/54, Újezd u Průhonic, 149 

00 Praha 4 za jako zahrada pro dětskou skupinu provozovanou v budově č.p. 1100. 

 

5) Prodej pozemků parc.č. 1463/2 a parc.č. 1463/4 - Bory 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu schválit prodej pozemku parc. č. 1463/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2731 m
2 
v  k.ú. Řevnice, 

vítězi výběrového řízení J. B. za kupní cenu 3.253.000,- Kč. 

 zastupitelstvu schválit prodej pozemku parc. č. 1463/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2661 m
2
 v  k.ú. Řevnice 

vítězi výběrového řízení J. B. za kupní cenu 3.252.000,- Kč. 

 

6) Žádost o odkup pozemku parc.č. 26 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 26 v k.ú. Řevnice o výměře 323 m
2
 společnosti Arkadia 

Praha CZ s.r.o., IČ: 25649922, se sídlem Pražská 22, 252 30 Řevnice. 

 

7) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 24.9.2018 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 24.9.2018 v budově Zámečku, 

Mníšecká 29 od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

2) Schválení programu 

3) Zpráva o činnosti rady města 

4) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

5) Zpráva o činnosti finančního výboru 

6) Diskuse (45 minut) 

7) Žádost o odkup části pozemků parc.č. 3553/1 a parc.č. 3554 

8) Prodej pozemků parc.č. 1463/2 a parc.č. 1463/4 – Bory 

9) Záměr prodeje pozemku parc.č. 26 

10) Rozpočtové opatření č. 5/2018 

11) Nabídka České spořitelny na financování překlenovacího úvěru (na platby investic krytých dotací) 

12) Smlouva o sdružení zadavatelů za účelem společného postupu směřujícího k zadání nadlimitní veřejné zakázky 

na služby s názvem „Svoz odpadů“ 

13) Solidární sbírka pro obec Prameny 

14) Různé 

15) Závěr 
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8) Změna projektu: „Rozšíření čistírny odpadních vod Řevnice“ 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření smlouvy na zpracování změny projektu „Rozšíření čistírny odpadních vod Řevnice“, s firmou VRV a.s., 

Nábřežní 4, Praha 5, IČO: 47116901 na částku 190 000,- Kč bez DPH, tj. 229 000,- Kč vč. DPH. 

 

9) Solidární sbírka pro obec Prameny  

Usnesení:  

Rada města doporučuje:  

 zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí finančního příspěvku ve výši  10.000,- Kč do veřejné sbírky pořádané 

Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo 

osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j.: KUZL 60663/2018. 

 

10)  Dodatek č. 1 k partnerské smlouvě - Pikolínek z.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dodatku č. 1 k partnerské smlouvě uzavřené dne 23.3.2017 mezi městem Řevnice a zapsaným spolkem 

Pikolínek, Švabinského 628, 252 30 Řevnice, IČ: 05841348 v přiloženém znění. Předmětem dodatku je změna 

specifikace výzvy, v rámci které bude podávána nová žádost o dotaci. 
 

11)  Smlouva o sdružení zadavatelů –„Svoz odpadů obcí Regionu Dolní Berounka“ 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o sdružení zadavatelů za účelem společného postupu směřujícího 

k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Svoz odpadů obcí Regionu Dolní Berounka“. 
 

 

 


