Výpis usnesení přijatých na 58. jednání rady města Řevnice ze dne 22.1.2020
(upraveno podle zákona zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění)
3) Připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Usnesení:
Rada města souhlasí:
 s připojením města Řevnice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2020.
4) Pronájem Lesního divadla - spolek IONUM - zázemí běžeckého závodu
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 pronájem areálu Lesního divadla spolku IONUM, IČ: 02203022, se sídlem: Masarykovo nábřeží 239/22, Nové
Město, 110 00 Praha 1 dne 19.4.2020 za nájemné ve výši 2.000,- Kč/den + 21% DPH (a úhradu spotřebované vody a
el. energie) za účelem jeho užívání jako zázemí běžeckého závodu.
Rada města souhlasí:
 s konáním závodu „Brdský kros“, pořádaného spolkem IONUM, IČ: 02203022, Masarykovo nábřeží 239/22, 110 00
Praha 1, na území katastru města Řevnice dne 19.4.2020 za podmínky, že po akci bude proveden řádný úklid.
5) SOSB-VB-IV-12-6023407-ČEZ Distribuce-Palackého náměstí
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování zařízení
distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o služebnosti podle §
1257 až § 1266 občanského zákoníku (v zemi umístěné nové kabelové vedení NN 0,4kV v rozsahu cca 153 délkových
metrů) v pozemcích parc.č. 2460, 2378, 185/3 a 2689/2 v obci a k. ú. Řevnice (Palackého náměstí) pro oprávněného
ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši
36.600,- Kč (bez DPH);
 udělení souhlasu s provedením stavby zařízení distribuční soustavy ve smyslu příslušných ustanovení stavebního
zákona a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-126023407, Řevnice, Pod Lipami č.p. 71 – kNN.
6) Uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě z 27.10.2010 - HZS - č. p. 174
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 27.1.2010 (na užívání budovy č. p. 174 a souvisejících pozemků) s
Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, IČ: 70885371, se sídlem Jana Palacha
1970, 272 01 Kladno, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 25.2.2020 (o 29 dní). Nájemné ve výši 40.000,Kč/měsíc zůstane zachováno.
7) Záměr uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě z 27.10.2010 - HZS - č. p. 174
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 záměr uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 27.1.2010 (na užívání budovy č. p. 174 a souvisejících
pozemků) s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, IČ: 70885371, se sídlem Jana
Palacha 1970, 272 01 Kladno, jehož předmětem bude prodloužení doby nájmu do 31.12.2020. Nájemné ve výši
40.000,- Kč/měsíc zůstane zachováno.
8) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 9
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 3.2.2020 v budově č.p. 64, nám.
Krále Jiřího z Poděbrad, Řevnice od 19:00 hodin v tomto znění:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
3) Schválení programu
4) Podání žádosti o dotaci pro projekt „Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“
5) Závěr
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9) Smlouva o zřízení služebnosti - dešťová kanalizace – Povodí Vltavy, s.p.
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. PVL-2151/2019/SML mezi městem Řevnice a státním podnikem Povodí
Vltavy, IČ: 70889953, jejímž předmětem je zřízení služebnosti ve prospěch města Řevnice, která spočívá především
v právu města umístit, provozovat a udržovat na služebných pozemcích parc.č. 2690/6, parc.č. 3186/4 a parc.č.
3186/10, všechny v k.ú. Řevnice, stoku dešťové kanalizace včetně jejího vyústění, a to v rozsahu vymezeném
v geometrickém plánu č. 2352-1/2019 za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč + DPH.
10) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na doplnění rekultivační vrstvy skládky
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Řevnice a firmou I S P s.r.o., Modřanská 11, Praha 4, IČ
45791848, kterým se navýší sjednaný rozsah prací při doplnění rekultivační vrstvy skládky o množství 4200 m 3
materiálu, který bude naložen na mezideponii u hřbitova a převezen na těleso uzavřené skládky a bude jím
doplněna rekultivační vrstva uzavřené skládky za cenu 1.248.840,- Kč bez DPH (1.511.066,40 vč. DPH).
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru zapracovat částku 1.511.066,40 na doplnění rekultivace skládky do rozpočtového opatření
č.1/2020.
11) Složení komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek projektu „Efektivní, bezpečné a
atraktivní Řevnice“
Rada města schvaluje:
 komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek projektu „Efektivní, bezpečné a atraktivní Řevnice“ reg. číslo
projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010009 (operační program zaměstnanost) ve složení Věra Jaskevičová, Ing.
Tomáš Smrčka a Mgr. Milan Schagerer, náhradník Ing. Alice Bečková.
12) Podání žádosti o dotaci na projekt „Naučná stezka Burešovka – Městský les Řevnice“
Rada města schvaluje:
 podání žádosti o dotaci na projekt „Naučná stezka Burešovka – Městský les Řevnice“ z Programu pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmetální vzdělávání, výchovu a osvětu.
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru zapracovat částku 40 000,- Kč na projekt „Naučná stezka Burešovka – Městský les Řevnice“
do nejbližšího rozpočtového opatření.
13) Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - byt č. 217 v č.p. 928
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na užívání bytu č. 217 v bytovém domě č.p. 928 a to k 29.2.2020.
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