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Výpis usnesení přijatých na 16. jednání  rady města Řevnice ze dne 13.3.2019 

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

 

 

3) Žádost o poskytnutí peněžitého daru na akci Slavnosti Morany – DOBNET, z.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 poskytnutí peněžitého daru ve výši 4.000,- Kč zapsanému spolku DOBNET, IČ: 26630214, Palackého 27, 252 29 

Dobřichovice na akci Slavnosti Morany konané dne 6.dubna 2019 v Černošicích.  

Rada města schvaluje: 

 bezplatné vypůjčení 10 ks prodejních stánků, 10 pivních setů a košů na odpad zapsanému spolku DOBNET, IČ: 

26630214, Palackého 27, 252 29 Dobřichovice na akci Slavnosti Morany konané dne 6.dubna 2019 v Černošicích. 

 

 

4) Záměr prodeje lesního pozemku pro výstavbu přehrážky - Lesy ČR, s.p. 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení záměr prodeje lesního pozemku o výměře cca 1300 m
2
 (části pozemků parc.č. 

3536/1, 3536/26 a 3536/27 v k.ú. Řevnice) státnímu podniku Lesy ČR za účelem vybudování nové retenční přehrážky 

v ř.km. 0,850 vodního toku Kejná, jehož jsou Lesy ČR správcem. V retenčním prostoru nad přehrážkou by se 

ukládal splavený materiál a nedocházelo by k zanášení stávajícího propustku na křížení vodního toku Kejná 

s nezpevněnou lesní cestou na pozemku parc.č. 3528/5 v k.ú. Řevnice ve vlastnictví města, které způsobuje při 

vyšších průtocích zaplavování nemovitostí v horní části ulice Tyršova. 

 

5) Žádost ZŠ Kairos o ukončení nájemní smlouvy dohodou – učebna v č.p. 74 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 17.4.2018 mezi městem Řevnice a  zapsaným ústavem 

Základní škola Kairos, IČ: 04435117, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v ve 3. nadzemním podlaží 

budovy č.p. 74 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích (budova městského úřadu), a to ke dni 15.3.2019. 

 

6) Žádost města Dobřichovice o dotaci na Královský průvod 2019 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 poskytnutí dotace 15.000,- Kč městu Dobřichovice na akci „Královský průvod 2019“ konanou ve dnech 1. a 2. 

června 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s městem Dobřichovice.  

 

7) SOSB-VB-IV-12-6023729/VB/01-ČEZ Distribuce-Řevnice, č.parc. 1471 - kNN 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování zařízení 

distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o  služebnosti podle § 

1257 až § 1266 občanského zákoníku (v zemi uložené kabelové vedení NN 0,4kV v rozsahu cca 4 délkové metry) 

v pozemku parc.č. 1464/4 v obci a k. ú. Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle 

sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 1.000,- Kč (bez DPH); 

 udělení oprávnění provést stavbu zařízení distribuční soustavy ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona 

a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést 

stavbu č. IV-12-6023729/VB/01Řevnice, č.parc. 1471 – kNN. 

 

8) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 3 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 25.3.2019 v budově Zámečku, 

Mníšecká 29 od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení 

2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3) Schválení programu  

4) Rozhodnutí o poskytnutí dotace – MPSV - na realizaci projektu „Efektivní, bezpečné a atraktivní Řevnice“ 
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5)     Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2019 

6)   Přijetí dotace na „Energetické úspory v bytovém domě  č.p. 27 ve městě Řevnice“  

7) Záměr prodeje lesního pozemku pro výstavbu přehrážky - Lesy ČR, s.p. 

8) Různé 

9) Závěr 

 

 

9) Smlouva o dílo na výměnu obrubníků v ulici Třebaňská  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo s firmou ČNES dopravní stavby, a.s. Milady Horákové 2754, Kladno – Kročehlavy, 272 01, 

IČ 47781734 na výměnu poškozených betonových obrubníků lemujících chodník v ulici Třebaňské v rozsahu 

rekonstruovaného úseku silnice III/11517, částečné výškové a směrové vyrovnání a doplnění (z materiálu získaného 

v rámci demontáže v ulici Komenského) chybějících žulových obrubníků lemujících chodník v ulici Komenského 

v rámci zřízení dlážděného parkovacího pruhu v  rekonstruovaném úseku silnice III/11517 za cenu 96.660,50 Kč bez 

DPH (116.959,21 Kč s DPH). 

 

 

10)  Přijetí dotace na „Energetické úspory v bytovém domě  č.p. 27 ve městě Řevnice“  

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města přijetí dotace MMR z programu IROP na „Energetické úspory v bytovém domě č.p. 27 ve 

městě Řevnice“ ve výši 1 305 590,58 Kč vč. DPH. 

 

11)  Informace o ředitelském volnu - ZŠ Řevnice 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci ZŠ Řevnice o udělení ředitelského volna ve dnech 24. – 28.6.2019 z organizačních a technických důvodů 

(probíhající rekonstrukce a vestavba v budově č.p. 600). 

 

 

12) Uzavření rámcové smlouvy o provedení pěstebních prací v městském lese – Šamata s.r.o. 

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 pěstebních prací v městském lese, výjimka 

je udělena z důvodu kůrovcové kalamity a nedostatku odborných firem v tomto segmentu trhu. 

 uzavření rámcové smlouvy o provedení pěstebních prací v městském lese se společností ŠAMATA s.r.o., Poustka, 

Ostroh 58, PSČ 350 02, IČ:28885953. 

 

 


