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Výpis usnesení přijatých na 32. jednání  rady města Řevnice ze dne 17.7.2019 

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

 

3) Pronájem pozemku – část pozemku parc.č. 114/1 – předzahrádka před č.p. 54 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem části pozemku parc. č. 114/1 v obci a k.ú. Řevnice o výměře cca 42 m
2
 panu Martinovi Novákovi, IČ: 

76471021 na dobu neurčitou od 18.7.2019 s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné 22.260,- Kč a to za účelem 

jeho užívání jako předzahrádka hostince U Rysů v domě č. p. 54 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad (předzahrádka 

je ohraničena dřevěným plůtkem). 

 

4) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 

Řevnice 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení vydání Obecně závazné vyhlášky města Řevnice č. 1/2019, o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území města Řevnice.  

Rada města ukládá: 

 starostovi zařadit schválení vydání vyhlášky na program nejbližšího zasedání zastupitelstva města. 
 

5) Žádost o poskytnutí finančního daru – OSH Praha – západ  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč pobočnému spolku SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Praha – západ, 

se sídlem Ohradní 1166/26, Praha 4, 14000, IČ: 63836122 na pořízení sportovního vybavení (překážky pro běh 60 a 

100m s překážkami) pro potřeby OSH Praha – západ. 

 

 

6) Koupě pozemků – lokalita „Za vodou“, ul. Karlštejnská 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemků parc.č. 2692/1, parc.č. 2810/7, parc.č. 2810/8, parc.č. 2814/5, 

parc.č. 2816/1 a parc.č. 2816/2, všechny v k.ú. Řevnice, za celkovou kupní cenu 331.625,- Kč. 

Rada města ukládá: 

 starostovi zařadit koupi pozemků na program nejbližšího zasedání zastupitelstva města. 

 

7) Revitalizace Základní školy Řevnice – Dodatek č. 2 k SOD 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zakázku „Revitalizace Základní školy Řevnice“, s firmou BUILDER 

CONSTRUCTIONS s.r.o., Magistrů 168/2, Praha, IČ: 04543181, kterým bude upravena cena za zhotovení díla na 

částku 12.843.665,06 Kč tj. 15.540.834,73 Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá: 

 zahrnout částku 1.387.444,01 Kč (pokrytí nepředvídatelných změn při akci „Revitalizace Základní školy Řevnice“, 

viz. dodatek č.2 )do rozpočtového opatření č. 2/2019. 

 

8) Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů - Dodatek č. 1 k SOD 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČ: 

25117947, kterým se prodlužuje termín dokončení díla Stavby 1a – Rozšíření ČOV Řevnice“.  

do 18.10.2019.  
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9) Nabídka k odkupu od Le-Investment, spol. s r.o. – pozemky parc.č. 3073 a parc.č. 2732/6 

Usnesení: 

Rada města ukládá: 

 starostovi zařadit projednání nabídky společnosti Le-Investment, spol. s r. o. k odkupu pozemků parc.č. 3073 a 

parc.č. 2732/6 v k.ú. Řevnice na program nejbližšího zasedání zastupitelstva města. 

 

10) Příkazní smlouva na výkon činnosti TDS na stavbě Lesní cesty Strážný vrch 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření příkazní smlouvy na výkon činnosti TDS na stavbě Lesní cesty Strážný vrch s Petrem Lžičkou, Na 

Václavce 176/23, Praha 5, IČ  45295522, za dohodnutou cenu 16.000,- Kč za jeden měsíc, na předpokládanou dobu 

trvání stavby 6 měsíců, tj. celkem 96.000,- Kč (neplátce DPH).  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 96.000,- Kč na výkon činnosti TDS na stavbě Lesní cesty Strážný vrch 

(neplátce DPH) do rozpočtového opatření č. 2/2019. 

 

11) Investiční záměr pořízení vyvážecího vleku 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s podáním žádosti o dotaci k Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s. (PGRLF) z programu 

Investiční úvěry Lesnictví. Formát podpory je poskytnutí úvěru PGRLF s možností jednorázového snížení jistiny až 

do výše 50%. Předpoklad výše investice je max. 800 tis. Kč bez DPH.  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit náklady ve výši 400.000,- Kč na pořízení lesní vyvážecí soupravy z dotace 

z programu Investiční úvěry Lesnictví PGRLF do rozpočtu města na rok 2020. 

 

12) Převod majetku společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. na město Řevnice 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků parc.č. 3641/2 (trvalý travní porost o 

výměře 47 m
2
), parc.č. 3643/2 (vodní plocha o výměře 161 m

2
, parc.č. 3644/2 (ostatní plocha o výměře 243 m

2
), 

3645/1 (vodní plocha o výměře 285 m
2
), parc.č. 3645/3 (vodní plocha o výměře 38 m

2
), parc.č. 3651/2 (vodní plocha  o 

výměře 384 m
2
), parc.č. 3659/2 (ostatní plocha o výměře 21322 m

2
), parc.č. 3659/23 (ostatní plocha o výměře 41248 

m
2
), parc.č. 3659/24 (ostatní plocha o výměře 1244 m

2
), parc.č. 3659/25 (vodní plocha o výměře 149 m

2
), parc.č. 

3659/26, jejíž součástí je jiná stavba s číslem popisným 1077 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1077 m
2
) , parc.č. 

3660 (ostatní plocha o výměře 88 m
2
) vše v k.ú. Řevnice, dále s pozemky souvisejícího souboru staveb a stavebních 

úprav, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí (jsou předmětem samostatné evidence hmotného majetku), 

dále souboru nemovitých věcí, které nejsou součástí prodávaných pozemků a nejsou evidovány v katastru 

nemovitostí (jsou předmětem samostatné evidence hmotného majetku) a souboru movitých věcí vše za celkovou 

kupní cenu 5.878.609,07 Kč. 

Rada města ukládá: 

 starostovi zařadit uzavření kupní smlouvy na program nejbližšího zasedání zastupitelstva města. 

 

 

13) Smlouva o společné investici, založení vodohospodářského družstva 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o společné investici mezi obcemi Řevnice, Zadní Třebaň a 

Hlásná Třebaň na modernizaci a rozšíření kapacity čistírny odpadních vod ve městě Řevnice z dotačního 

programu OPŽP. Čistírna odpadních vod je rozšířena na celkovou kapacitu 6103 obyvatel, z toho pro Řevnice je 

vyčleněna kapacita pro 4500 obyvatel, pro Zadní Třebaň je vyčleněna kapacita pro 1130 obyvatel a pro Hlásnou 

Třebaň (část Rovina) je vyčleněna kapacita pro 473 obyvatel; 

 zastupitelstvu města ke schválení založení Dolnoberounského vodohospodářského družstva, jehož zakládajícími 

členy budou obce Řevnice, Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň. Toto družstvo bude založeno za účelem společného 

provozování čistírny odpadních vod města Řevnice, zařízení na jímání a úpravu vody města Řevnice a ostatních 

vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zúčastněných obcí;  

 zastupitelstvu města ke schválení Stanovy Dolnoberounského vodohospodářského družstva. 

Rada města ukládá: 
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 starostovi zařadit uzavření Smlouvy o společné investici, schválení založení Dolnoberounského vodohospodářského 

družstva a schválení stanov Dolnoberounského vodohospodářského družstva na program nejbližšího zasedání 

zastupitelstva města. 
 

14) Ohlášení živnosti podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 podání ohlášení živnosti Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 

Rada města ukládá: 

 starostovi města vystavit zástupci společnosti Kapex s.r.o. plnou moc na podání ohlášení živnosti Podnikání v oblasti 

nakládání s nebezpečnými odpady. 
 

 


