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Výpis usnesení přijatých na 22. jednání  rady města Řevnice ze dne 24.4.2019 

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

 

 

3) Výpověď nájemní smlouvy - pozemek parc.č. 442 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 18.9.2013 mezi městem Řevnice a J. S., jejímž předmětem je užívání 

pozemku parc.č. 442 v k.ú. Řevnice. 

 

4) Zábor veřejného prostranství - cirkus Astra 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zábor veřejného prostranství panu Josefu Alešovi, IČO: 648976784, Seifertova 1701, 250 01 Brandýs n. Labem za 

účelem umístění cirkusového stanu a provozování cirkusové produkce ve dnech 27. - 28.4.2019 na travnatém 

pozemku v ulici Karlštejnská, parc. č. 2734/1 (staré hřiště) za celkovou částku 1000,- Kč a umístěním 10 ks 

přenosných reklamních tabulí. 

 

5) Odkup pozemku parc.č. 423/7 – ul. V Souhradí 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemku parc. č. 423/7, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. 

Řevnice o výměře 76 m
2
 od paní J. Š. za kupní cenu 7.600,- Kč.  

 

6) Pronájem Lesního divadla spolku Porta - Národní finále Porty 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem areálu Lesního divadla spolku Porta, IČ: 00541036, se sídlem Lannova tř. 92/53, České Budějovice 

v termínu 28.6. – 30.6.2019 za nájemné ve výši 24 000,- Kč (8 000,- Kč/den) za účelem pořádání 53. ročníku 

hudebního festivalu Porta a uzavření nájemní smlouvy. 

 

7) Účetní závěrka za rok 2018 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení účetní závěrku za rok 2018 sestavenou ke dni 31.12.2018. 
 

8) Závěrečný účet za rok 2018 – návrh 

Usnesení: 

Rada města doporučuje:  

 zastupitelstvu města ke schválení návrh Závěrečného účtu města Řevnice za rok 2018 – jehož přílohou je  Zpráva o 

výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2018 ze dne 5.3.2019 vypracovaná Krajským úřadem 

Středočeského kraje Odborem interního auditu a kontroly. Závěrečný účet je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

9) Poptávka na opravy poruch v povrchu vybraných komunikací města Řevnic a uzavření smlouvy o dílo 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 společnost Street s.r.o., Srbova 360/1, Praha 8, IČ: 246 63 310 jako vybraného dodavatele z poptávkového řízení na 

opravy poruch v povrchu vybraných komunikací města Řevnic za cenu 276 000,- Kč bez DPH  (333 960 Kč včetně 

DPH).  

 uzavření smlouvy o dílo se společností Street s.r.o., IČ: 24663310, sídlem Srbova 360/1, Praha 8, za cenu 276 000,- 

Kč bez DPH (333 960 Kč včetně DPH).  

 

 

10) Záměr směny pozemků – křižovatka ulic K. Čapka a Raisova 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr směny těchto nemovitostí ve vlastnictví města Řevnice: 
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- díl „b“ o výměře 6 m
2 

oddělený dle geometrického plánu č. 2285-11/2018 z pozemku parc.č. 1721/3 zapsaného na 

LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ pro obec a k.ú. 

Řevnice 

- díl „c“ o výměře 15 m
2 

oddělený dle
 
geometrického plánu č. 2285-11/2018 z pozemku parc.č. 1873/1 zapsaného na 

LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ pro obec a k.ú. 

Řevnice 

za nemovitost: 

- díl „e“ o výměře 10 m
2 
oddělený dle geometrického plánu č. 2285-11/2018 z pozemku parc.č. 1721/2 zapsaného na 

LV č. 1431 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ pro obec a k.ú. 

Řevnice 

a to s doplatkem 1.700,- Kč městu Řevnice (na základě znaleckého posudku č. 320/9/2019 ze dne 1.4.2019).  

 

11) Zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby „Zateplení obvodového pláště městského úřadu 

p.č. 93, k.ú. Řevnice a Stavební úpravy podkroví Městského úřadu Řevnice p.č. 93, k.ú. Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

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

obvodového pláště městského úřadu p.č. 93, k.ú. Řevnice a Stavební úpravy podkroví Městského úřadu Řevnice p.č. 

93, k.ú. Řevnice“. 

 hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Věra Jaskevičová, Jana Petrášková, náhradníci: Bohdana 

Slámová, Michal Kliner 

 

 

12) Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon TDS na stavbě SD Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření  Dodatku  č. 1 k příkazní smlouvě na výkon TDS na stavbě Sběrného dvora Řevnice s p. Petrem Lžičkou, 

Na Václavce 176/23, Praha 5, IČ:45295522, kterým se prodlužuje doba výkonu funkce TDS a výše odměny. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 48000,- Kč za výkon funkce TDS na stavbě Sběrného dvora Řevnice do 

rozpočtového opatření č.2/2019. 

 

13)  Schválení vítězné nabídky a uzavření smlouvy o dílo na akci „Přednádražní prostor v Řevnicích“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na zhotovitele zakázky s názvem „Přednádražní prostor v 

Řevnicích“, firmu INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, Praha 2, IČ:62957678, za nabídkovou cenu 

11 983 985,45 Kč bez DPH  (14 500 622,39 Kč vč. DPH) 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 14 500 622,39 Kč na akci „Přednádražní prostor v Řevnicích“ do 

rozpočtového opatření č.3/2019. 

 

 

 

 

 

 

 


