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Výpis usnesení přijatých na 1. jednání  rady města Řevnice ze dne 14.11.2017 

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

 

 

2) Žádost ZUŠ o souhlas s koupí dlouhodobého hmotného majetku – 3 interaktivní displeje 

Usnesení: 

Rada města uděluje souhlas: 

 Základní umělecké škole Řevnice s koupí 2 interaktivních displejů s úhlopříčkou 65“ v hodnotě 119.000,- Kč/kus a 1 

interaktivního displeje s úhlopříčkou 55“ v ceně 99.000,- Kč za účelem modernizace výuky rozšířením o ICT 

technologie.  

      

3) Žádost o souhlas s přijetím věcného daru – ZŠ Řevnice   
Usnesení: 

Rada města uděluje:  

 Základní škole Řevnice souhlas s přijetím věcného daru – sportovního vybavení (2 branky, 12 překážek na běh, 2 

medicinbaly a 40 ks met k různému využití na I. stupeň v hodnotě 6.237,- Kč. 

 

 

4) Informace o provozu v období vánočních svátků – MŠ Řevnice 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci o uzavření Mateřské školy z provozních důvodů, v době vánočních svátků, a to od 22. 12. 2018 do 2. 1. 

2019.  

 

5) Informace o ředitelském volnu - ZUŠ Řevnice 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci ZUŠ Řevnice o udělení ředitelského volna dne 30.1.2019.  
 

 

6) Výsledky EKOS za 9/2018 

Rada města bere na vědomí: 

 výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 

Řevnice za období 9/2018. 

 

 

7) Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění odpadového hospodářství – EKOS 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o zajištění odpadového hospodářství uzavřené dne 31.12.2015 mezi městem 

Řevnice a společností EKOS Řevnice, spol. s r.o., kterým se nahrazuje příloha č. 2 Ceník služeb v celém rozsahu. 

Rada města bere na vědomí: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. uzavření dodatku č.5 ke Smlouvě o 

zajištění odpadového hospodářství uzavřené dne 31.12.2015, kterým se nahrazuje příloha č. 2 Ceník služeb v celém 

rozsahu. 

 

 

8) Návrh na uzavření rámcové smlouvy o provedení těžebních prací v městském lese 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 výjimku dle článku VII. odst. 4 vnitřní směrnice č. 3/2015 o veřejných zakázkách malého rozsahu ve věci postupu 

výběru konkrétních dodavatelů a uzavření rámcových smluv o provedení těžebních prací v městském lese, výjimka 

je udělena z důvodu kůrovcové kalamity. 

 uzavření rámcové smlouvy o provedení těžebních prací s panem Jiřím Pražským, K. Mündla 810, 252 30 Řevnice, 

IČ:07233990. 

 

 

9) Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - vodovodní řad ul. Vrchlického 

Usnesení: 
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Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s paní G. D. v přiloženém znění, jejímž předmětem je závazek 

města Řevnice odkoupit vodovodní řad 2A v ulici Vrchlického - dolní část po ulici na Kopanině - v pozemku parc.č. 

910/1 v  k.ú. Řevnice v celkové předpokládané délce 58,09 m (v projektové dokumentaci označený jako SO 01) 

městem Řevnice za kupní cenu ve výši 50 % z prokazatelně vynaložených nákladů na realizaci vodovodního řadu 

2A. 

 

 

10)   Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy - vodovodní řad ul. Na Kopanině 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy s paní G. D. v přiloženém znění, jejímž předmětem je 

závazek paní G. D. darovat městu Řevnice vodovodní řad 1A v ulici Na Kopanině v pozemku parc.č. 909 v k.ú. 

Řevnice v celkové předpokládané délce 114,52 m (v projektové dokumentaci označený jako SO 03). 

 

11) Pacht pozemků parc.č. 3614/3 a parc.č. 3610/3 - Hiporehabilitace Jupiter, z.s. – záměr 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr propachtovat pozemek parc.č. 3614/3, trvalý travní porost, o výměře 21970 m
2
 a pozemek parc.č. 3610/3, 

trvalý travní porost, o výměře  17925 m
2
, oba v k.ú. Řevnice, zapsanému spolku Hiporehabilitace Jupiter, z.s., IČ: 

04772075, se sídlem Mníšecká 23, 25230 Řevnice. Jedná se o zvětšení výměry pozemků nyní propachtovaných 

spolku o 0,3442 ha. 

 


