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Výpis usnesení přijatých na 21. jednání  rady města Řevnice ze dne 17.4.2019 

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

 

 

2) Pronájem budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc.č. 2689/31- Corso Gastro, s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření nájemní smlouvy se společností Corso Gastro, s.r.o., IČ: 07117434, sídlem Pod Lipami 71, 252 30 Řevnice, 

jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2689/31 v k.ú. Řevnice, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. 

(dřevěná kůlna) za účelem provozování stánku s občerstvením, na dobu určitou od 19.4.2019 do 31.10.2023 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné 2.548,- Kč/rok (na základě znaleckého posudku č. 300/20/2018 ze dne 

4.6.2018  a s ohledem na náklady 280.000,- Kč vložené společností 2 Q spol. s r. o. do opravy kůlny).  

 

3) Pronájem Lesního divadla - Copaye, s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření nájemní smlouvy se společností Copaye, s.r.o., IČO: 07564759, sídlem Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3 - 

Žižkov, jejímž předmětem je pronájem Lesního divadla dne 8.6.2019 za účelem uspořádání koncertu Františka 

Nedvěda za nájemné ve výši 10.000,- Kč + 21% DPH.  

 uzavření nájemní smlouvy se společností Copaye, s.r.o., IČO: 07564759, sídlem Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3 - 

Žižkov, jejímž předmětem je pronájem Lesního divadla dne 2.8.2019 za účelem uspořádání koncertu Jakuba 

Smolíka za nájemné ve výši 10.000,- Kč + 21% DPH.  
 

4) Darovací smlouva  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 přijetí sponzorského finančního účelového daru 30.000,- Kč městem Řevnice od paní J. Č., 252 30 Řevnice určeného 

na opravy a technické zhodnocení domu č.p. 928.  
 

5) Zpracování projektové dokumentace – úpravy stanice HZS, etapa II 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na stavební úpravy stanice HZS 

v Řevnicích od Ing. Karla Fouska, Kutnohorská 329, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy, IČ: 74574019 za částku 

189.970,- Kč včetně DPH. 

 vystavení objednávky na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy stanice HZS panu Ing. Karlu 

Fouskovi. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 189.970,-Kč za zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 

na stavební úpravy stanice HZS v Řevnicích od Ing. Karla Fouska, Kutnohorská 329, 281 63 Kostelec nad Černými 

Lesy, IČ: 74574019, do rozpočtového opatření č.2/2019 

 

6) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 14022011VB ze dne 7.3.20111-GDPR - I. RTN s.r.o 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 14022011VB ze dne 7.3.2011 se společností I. RTN s.r.o., IČ: 27171809, 

sídlem Hvožďanská 3, 148 00 Praha 4 Chodov na rozúčtování nákladů v bytovém domě č.p. 928, jehož účelem je 

zmocnění ke zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy (GDPR). 

 

7) Zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby „Obnova místních komunikací ve městě Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací v rámci projektu: „Obnova místních 

komunikací ve městě Řevnice“. 

 hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Petr Hartmann, Jana Petrášková, náhradníci: Věra 

Jaskevičová, Bohdana Slámová. 
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8) Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě -„Rekonstrukce hasičské zbrojnice Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě uzavřené mezi městem Řevnice a Miloslavou Vlkovou, Masečín č.ev. 390, 

252 07 Štěchovice, IČ:76601374 dne 1.3.2019 na vyhotovení Studie proveditelnosti pro projekt „Rekonstrukce 

hasičské zbrojnice Řevnice“, jehož předmětem je změna termínu vyhotovení studie v závislosti na vyhlášení nejbližší 

nové výzvy CLLD z alokace IROP oblast Podpora složek IZS, poskytovatele dotace MAS Karlštejnsko, z.ú. 

 

9) Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě - „Komunitní centrum nádraží Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě uzavřené mezi městem Řevnice a Miloslavou Vlkovou, Masečín č.ev. 390, 

252 07 Štěchovice, IČ:76601374 dne 1.3.2019 na vyhotovení Studie proveditelnosti pro projekt „Komunitní centrum 

nádraží Řevnice“, jehož předmětem je změna termínu vyhotovení studie v závislosti na vyhlášení nejbližší nové 

výzvy CLLD z alokace IROP oblast Sociální služby, poskytovatele dotace MAS Karlštejnsko, z.ú. 

 


