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Výpis usnesení přijatých na 197. jednání  rady města Řevnice ze dne 17.10.2018 

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

 

 

3) Žádost o dotaci na rekonstrukci kotelny TJ Sokol Řevnice 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu: 

 schválení poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 150.000,- Kč pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol 

Řevnice, IČO: 16949137, se sídlem Opletalova 89, 252 30 Řevnice na spolufinancování rekonstrukce kotelny 

v budově č.p. 89 v Řevnicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy.  

Rada města schvaluje: 

 poskytnutí finančního daru (podle občanského zákoníku) ve výši 20.000,- Kč spolku Gong z.s., IČ: 28558570, se 

sídlem Opletalova 89, 25230 Řevnice na financování části podílu rekonstrukce kotelny v budově č.p. 89 v Řevnicích. 

 

 

4) Pronájem objektu lesního hospodářství na pozemku parc.č. 3618 – Rockovrat 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem pozemku parc.č. 3618 o výměře 32 m² v obci a k.ú. Řevnice (lesní pozemek), jehož součástí je budova bez 

č.p./č.e. (objekt lesního hospodářství) zapsanému spolku Rockovrat, IČ: 04741510, se sídlem Selecká 1013, 252 30 

Řevnice za nájemné 500,- Kč/rok za účelem uskladnění věcí, za podmínky provedení opravy objektu a provádění 

pravidelné údržby objektu. 

 

5) Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – Pikolín, z.ú.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc.č. 1271/1 v k.ú. Řevnice uzavřené dne 19.7.2011 mezi městem 

Řevnice a ústavem Pikolín, z.ú., IČ: 22874640, a to dohodou k 31.10.2018.  

 

6) Výpůjčka části pozemku parc.č. 1271/1 - Bambisvět, z.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 bezplatnou výpůjčku 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 a to od 1.11.2018 za účelem využití jako zahrady pro dětskou skupinu provozovanou v budově č.p. 1100. 

 

7) Žádost o pronájem Lesního divadla 10.11.2018  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření nájemní smlouvy s M. B., 130 00 Praha 3, jejímž předmětem je pronájem areálu Lesního divadla dne 

10.11.2018 pro konání soukromé akce za nájemné 1.000,- Kč + DPH.  

 

8)   Poptávkové řízení na zhotovitele zakázky: „Rekonstrukce zahrady MŠ Řevnice – zeleň“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 zadávací dokumentaci pro zahájení poptávkového řízení na zakázku pro výběr zhotovitele zahradních úprav na 

akci: „Rekonstrukce zahrady MŠ Řevnice – zeleň“ v přiloženém znění.  

 
9) Výběrové řízení na zhotovitele zakázky: „Rekonstrukce zahrady MŠ Řevnice – herní prvky“ + 

jmenování komise 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 zadávací dokumentaci pro zahájení poptávkového řízení na zakázku pro výběr zhotovitele zahradních úprav na 

akci: „Rekonstrukce zahrady MŠ Řevnice – herní prvky“ v přiloženém znění.  

Rada města jmenuje: 

 komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Bohdana Slámová, Michal Kliner, 

náhradník: Jana Petrášková. 
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10)  Smlouva o právu provést stavbu na poz. p.č. 3559/41 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o právu provést stavbu „II/116 Řevnice – Sanace záchytného systému“ na pozemku p. č. 3559/41 

v k.ú. Řevnice. 

 

11)  Směrnice o provozu dočasného sběrného dvora 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 Interní směrnici města o nakládání s odpady na dočasném shromaždišti odpadů v areálu technických služeb města 

na adrese V Zátiší 1065. 
 

 

 

 


