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Výpis usnesení přijatých na 45. jednání  rady města Řevnice ze dne 23.10.2019 

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

 

3) Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3659/2 – sběrný dvůr 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3659/2 v k.ú. Řevnice o výměře 37 m2 za účelem umístění a provozování 

kmenové pásové pily a to od 1.12.2019 do 30.6.2022. 

 

4) Změna plánu společnosti EKOS Řevnice na rok 2019 – prodej odpadářské části 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 

47551828 se změnou plánu hospodaření na rok 2019 v souvislosti s provedeným prodejem odpadářské části 

společnosti.  

 

5) Darovací smlouva - ZEPRIS s.r.o.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 přijetí daru 210.000,- Kč s postupným plněním (70.000,- Kč v roce 2020, 2021 a 2022) od společnosti ZEPRIS s.r.o., 

IČ: 25117947, se sídlem Praha 4, Mezi Vodami 639/27, PSČ 14320 a uzavření darovací smlouvy. 

 

6) SOVB-IV-12-6022887-1-ČEZ Distribuce-ul. V Potočině 

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 pozemku parc. č. 2378 v obci a k. ú. 

Řevnice (ul. V Potočině) v rozsahu dle geometrického plánu č. 2365-180050/2019 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) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6022887-1 „ŘEVNICE - V Potočině č.p. 82 

– kNN“.  

 

7) ZUŠ Řevnice – žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o zapsání dalšího místa poskytovaného 

vzdělávání pro odloučené pracoviště v Mníšku pod Brdy 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s podáním žádosti ZUŠ Řevnice o zapsání dalšího místa poskytovaného vzdělání pro odloučené pracoviště v Mníšku 

pod Brdy a to v budově ZŠ Mníšek pod Brdy na adrese Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy.  

 

8) Operační plán zimní údržby 2019/2020  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 operační plán zimní údržby na období 1. 11. 2019 – 31. 3. 2020, který tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 
9) Ochranná mříž pod výpustí nádrže ,,Pišťák''   

Usnesení: 

Rada města souhlasí:  

  s provedením dodávky ochranné mříže pod výpustí nádrže „Pišťák“, od firmy Vratislav Hrubý, IČ:07072465, se 

sídlem Nerudova 187, 252 30, Řevnice za nabídkovou cenu 41 490,- Kč vč. DPH.  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru objednat u firmy Vratislav Hrubý, IČ:07072465, se sídlem Nerudova 187, 252 30, Řevnice 

dodávku ochranné mříže pod výpustí nádrže “Pišťák“.  

 

10) Informace o ředitelském volnu - ZŠ Řevnice 

 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci ZŠ Řevnice o udělení ředitelského volna ve dnech 31.10. a 1.11.2019 
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11)  Podání žádosti o dotaci na realizaci Pěší stezky Pišťák – I. etapa a cenová nabídka na vyhotovení 

žádosti o dotaci –firma Karel Novák   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje 

venkova na realizaci Pěší stezky Pišťák – I. etapa 

 cenovou nabídku firmy Karel Novák, IČ: 

18975861, se sídlem Sudkov 267, 788 21 Sudkov na vyhotovení žádosti o dotaci za částku 36 000,- Kč bez DPH . 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru objednat u firmy Karel 

Novák, IČ: 18975861, se sídlem Sudkov 267, 788 21 Sudkov, vyhotovení žádosti o dotaci z Programu rozvoje 

venkova na realizaci Pěší stezky Pišťák – I. etapa, za nabízených 36 000,- Kč bez DPH (43 560,- Kč včetně DPH).     

 

12) Podání žádosti o dotaci na nákup vyvážecího vleku za traktor a cenová nabídka na vyhotovení žádosti 

o dotaci –firma Karel Novák   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje 

venkova na nákup vyvážecího vleku za traktor  

 cenovou nabídku firmy Karel Novák, IČ: 

18975861, se sídlem Sudkov 267, 788 21 Sudkov na vyhotovení žádosti o dotaci za částku 36 000,- Kč bez DPH . 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru objednat u firmy Karel 

Novák, IČ: 18975861, se sídlem Sudkov 267, 788 21 Sudkov, vyhotovení žádosti o dotaci z Programu rozvoje 

venkova na nákup vyvážecího vleku za traktor, za nabídkovou cenu 36 000,- Kč bez DPH (43 560,- Kč včetně DPH).     

 

 

 


