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Výpis usnesení přijatých na 19. jednání  rady města Řevnice ze dne 3.4.2019 

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

3) Darovací smlouva – lavička 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření darovací smlouvy s paní M. S. D., jejímž předmětem je přijetí věcného daru - lavičky - v hodnotě 3.775,- 

Kč do vlastnictví města Řevnice. 

 

4) SOVB- IE-12-6006893/1-ČEZ Distribuce, a.s.-Čs. armády - obnova NN 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy 

podle § 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení NN) v pozemcích parc. č. 1346, parc. č. 

1350, parc. č. 1356, parc. č. 1369, parc. č. 1370/1, parc. č. 1389, parc. č. 1526, parc. č. 1597, parc. č. 2208, parc. č. 

2209, parc. č. 2240, parc. č. 2241, parc. č. 2282, parc. č. 2321/1, parc. č. 2321/2, parc. č. 2322/3 a parc. č. 2322/5, 

všechny v obci a k. ú. Řevnice (ul. Čs. Armády) dle geometrického plánu č. 2330-236/2018 pro oprávněného ČEZ 

Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 

217.800,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6006893/1 Řevnice, 

Čs. armády - obnova NN“. 

 

5) Smlouva o podmínkách provedení zájezdového divadelního představení - Vosto5 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření smlouvy o podmínkách provedení zájezdového divadelního představení se zapsaným spolkem Vosto5, z.s., 

IČ: 66000408, sídlem Litovická 357/11, Liboc, 161 00 Praha, jejímž předmětem je provedení divadelního 

představení s názvem „Stand’artní kabaret“ dne 6.9.2019 v 20:00 hodin v Lesním divadle za honorář ve výši 

25.000,-  Kč.  

 

6) Pronájem Lesního divadla spolku Rockovrat - Rockový Slunovrat 2019 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření nájemní smlouvy v přiloženém znění se spolkem Rockovrat z.s., IČ: 04741510, se sídlem Selecká 1013, 252 

30 Řevnice, jejímž předmětem je pronájem Lesního divadla 31. května - 2. června 2019 pro konání festivalu 

„Rockový Slunovrat 2019“ za nájemné ve výši 16.000,- Kč + 21% DPH.  

 

7) Žádost o bezplatnou výpůjčku lesních pozemků navazujících na areál Lesního divadla – Rockovrat  

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o výpůjčce v přiloženém znění se zapsaným spolkem Rockovrat, IČ: 04741510, se sídlem Selecká 

1013, 252 30 Řevnice, jejímž předmětem je bezplatná výpůjčka části lesních pozemků parc. č. 1102, parc.č.  3613/10 

a parc.č. 3612 v k.ú. Řevnice o celkové výměře cca 23700 m
2
 (viz. plánek) ve dnech 31. května - 2. června 2019 za 

účelem rozšíření areálu Lesního divadla při konání Rockového Slunovratu 2019.  

 

8) Výkon technického dozoru investora na akci „Rekonstrukce výtahu a ploché střechy v bytovém domě 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora na akci „Rekonstrukce výtahu a ploché střechy v 

bytovém domě č.p. 928 v Řevnicích “ mezi městem Řevnice a firmou Petr Lžička, IČ:45295522, Na Václavce 176/23, 

Praha 5 za cenu 18.000,- Kč za měsíc. Při předpokládané době stavby 3 měsíce je celková cena nabídky 54.000,- Kč. 

Firma není plátce DPH. 

 

9) Schválení vítězné nabídky na zhotovitele zakázky „Výměna oken a dveří ve smuteční síni“.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vítěze nabídky na zhotovitele zakázky „Výměna oken a dveří ve smuteční síni“, společnost Zakázkové truhlářství 

Zima s.r.o., U Hřiště 579, 267 24 Hostomice pod Brdy, IČ: 26690527, s nabídkovou cenou 305.994,- Kč bez DPH 

(370.253,- Kč včetně DPH). 
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10)  Pronájem bytu č. 206 v č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 na základě doporučení sociální komise pronájem bytu č. 206 v domě č.p. 928 paní J. Č., Řevnice, na dobu určitou od 

1.5.2019 do 31.12.2019, za nájemné 75,- Kč/m
2
/měsíc. Smlouva neobsahuje inflační doložku. 

 

11)  Jmenování předsedy sociální komise a změna ve složení sociální komise 

Usnesení: 

Rada města jmenuje:  

 Libuši Arnoldovou předsedkyní sociální komise pro období 2018 – 2022. 

 Mgr. Moniku Gorošovou členkou sociální komise pro období 2018 – 2022. 

Rada města bere na vědomí:  

 rezignaci Lidmily Svobodové na členství v sociální komisi. 

 

12) Objednávka agentura Dobrý den – čarodějnice  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 objednání  přítomnosti zástupce Agentury Dobrý den, s.r.o., nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov,IČ: 

25160508, DIČ: CZ25160508, za částku 7400,-Kč  (registrace a cestovní náklady komisaře) za účelem zaznamenání 

pokusu o vytvoření rekordu dne 30.4.2019 (nejvyšší vatra v rámci pálení čarodějnic). 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 8954,- Kč na náklady spojené s přítomností zástupce Agentury Dobrý den, 

s.r.o. za účelem zaznamenání pokusu o rekord (nevyšší vatra v rámci pálení čarodějnic) do rozpočtového opatření č. 

2/2019. 

 

13) Souhlas s pořádáním zkušebního promítání v rámci festivalu Jeden svět 

Usnesení: 

Rada města souhlasí:  

 s pořádáním zkušebního promítání 4 filmů z archivu festivalu Jeden svět a to v řevnickém kině ve dnech 4.4.2019 a 

11.4.2019, v budově Zámečku dne 18.4.2019 a v Modrém domečku dne 25.4.2019. Náklady akce činí 4800,- Kč 

(plakáty, pronájem kinosálu).  

 

 

14) Příkazní smlouva k administraci dotace Efektivní veřejná správa 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření příkazní smlouvy se společností Matka podnikatelka z.s., sídlo Rudolfa Holeky 636/2, Praha 9, IČ: 

06495150 na komplexní administraci dotačního titulu – Efektivní veřejná správa vyhlášeného Ministerstvem práce a 

sociálních věcí za cenu 10.500,- Kč za měsíc po dobu realizace projektu (maximálně do 3/2021).  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zapracovat dotační titul – Efektivní veřejná správa do rozpočtového opatření č. 2/2019. 

 

15) Smlouva o poskytování služeb dotačního managementu - Z + M Partner, spol. s r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření Smlouvy o poskytování služeb dotačního managementu se společností Z + M Partner, spol. s r.o., sídlem 

Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 26843935, DIČ: CZ699003336 z 3. výzvy „MAS 

Karlštejnsko, z. ú. – IROP – Občanská vybavenost na přestavbu samostatného  objektu v areálu I. stupně  na 

speciální učebnu,  dále nákup vybavení a pomůcek a výstavbu bezbariérových sociálních vybavení v budovách I. 

stupně. Celková cena za žádost o dotaci a zpracování studie proveditelnosti je 25.000,- Kč vč. DPH  a v případě 

získání dotace 6 % (- 25.000,- Kč) z celkového objemu  finančních prostředků zahrnutých v žádosti o podporu. 

Rada města ukládá : 

 ekonomickému odboru zařadit  částku 25.000,- Kč  na administraci žádosti o dotaci na přestavbu samostatného  

objektu v areálu I.stupně  na speciální učebnu,  dále nákup vybavení a pomůcek a výstavbu bezbariérových 

sociálních vybavení v budovách I.stupně do nejbližšího rozpočtového opatření.  

    


