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Výpis usnesení přijatých na 66. jednání  rady města Řevnice ze dne 25.3.2020 

                         (upraveno podle zákona zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) 

 

 

3) SOSB-VB-IV-12-6025637-ČEZ Distribuce-ul. Dvořákova 

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 (nadzemní vedení NN v rozsahu cca 69 délkových metrů a 2 nové betonové 

stožáry) v pozemku parc.č. 2580 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Dvořákova) pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za 

jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 15.800,- 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-12-

6025637/VB/01 „Řevnice Dvořákova č.p. 768 – NN“. 

 

4) SOVB-IV-12-6023729-ČEZ Distribuce-parc.č. 1464/4 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zřízení 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. 1464/4 v obci a k. ú. Řevnice 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 2382-190079/2019 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou 

úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 1.400,- Kč (bez DPH) a uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6023729-1, Řevnice - č.parc. 1471 – kNN“.  

 

 

5) SOSB-VB-IV-12-6010029-ČEZ Distribuce-ul. V Luhu 

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 v rozsahu cca 87 délkových metrů) 

v pozemcích parc.č. 3449/5, 3449/4, 3450/5, 3451/9 v obci a k. ú. Řevnice (ul. V Luhu) pro oprávněného ČEZ 

Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 17.400,- 

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. IE-12-

6010029/01 (P 2020-0355), (ŘEVNICE p.č. 3451/8 – přemístění kNN). 

 

 

6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu Lesního divadla v Řevnicích - Simona Votyová 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu Lesního divadla uzavřené dne 13.2.2.2020 mezi městem Řevnice a paní 

Simonou Votyovou, IČ: 71131361, se sídlem Komenského 329, 250 75 Káraný, jehož předmětem je změna termínu 

pronájmu Lesního divadla ze 17.5.2020 na 23.8.2020. 

 

 

7) Rozpočet rekonstrukce smuteční síně v roce 2020 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 rozpočet na rekonstrukci smuteční síně v roce 2020 ve výši 768 000,- Kč.  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit rozdíl mezi částkou plánovanou v rozpočtu na rok 2020 a navýšením rozpočtu na 

rekonstrukci smuteční síně, do rozpočtového opatření č.2/2020. 

 

8) Smlouva o rozvoji území 

Usnesení: 

Rada města doporučuje:  
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 zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o rozvoji území mezi městem Řevnice a firmou MIKA STUDIO 

s.r.o., IČ: 24772623, sídlo Jeseniova 1549/124, Žižkov, Praha 3 v předloženém znění. 

 

9) Dodatek č. 1 - Pardubická Filharmonie – změna termínu  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení uměleckého výkonu  s Komorní filharmonií Pardubice,  Sukova třída 

1260, Pardubice, kterým se mění  termín vystoupení na 5.9.2020.   

 

10) Energetické úspory v bytovém domě č.p. 27 ve městě Řevnice - dodatek č. 2  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o., Magistrů 168/2, 

Praha, IČ: 04543181, kterým se upravuje celková cena díla po zohlednění změn projetu na částku 5 992 901,94. Kč 

bez DPH, tj. 7 251 411,35 Kč vč. DPH.  

 

11) Program zasedání ZM č.10 – po úpravě v souvislosti s nařízením vlády č. 274 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat v pondělí 30.3.2020 od 19:00 hodin a 

dle usnesení vlády č. 274 ze dne 23.3.2020 o přijetí krizového řízení prostředky komunikace na dálku umožňujícími 

účast členů zastupitelstva  na zasedání zastupitelstva   v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti v tomto znění: 

1. Zahájení 

2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3. Schválení programu  

4. Veřejnoprávní smlouva s obcí Mořinka o výkonu úkolů obecní policie 

5. Pověření – vrchní strážník MP 

6. Plná moc pro starostu a vrchního strážníka k získání zbrojní licence skupiny J pro jednotku MP Řevnice 

7. Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2020 

8. Dotace spolkům Tělocvičná jednota Sokol Řevnice a Sportclub Řevnice v rámci programu „Podpora celoroční 

činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží“ 

9. Záměr prodeje pozemku  parc. č. 3281/2 v ul. Náplavní 

10. Finanční dar na provoz – Trans hospital 

11. Příspěvek na provoz pediatrické ordinace - MUDr. Kopelentová 

12. Koupě 4 podílů pozemku parc.č. 2974/16 - ul. Slunečná 

13. Bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1963/5 a 1963/6 od Státního pozemkového úřadu - ul. Selecká 

14. Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2123/10 od Středočeského kraje - ul. U Prodejny 

15. Opatření v souvislosti s nouzovým stavem a při předpokládaném výpadků daňových příjmů 

16. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 

17. Rozpočtové opatření č. 5/2019 – informace zastupitelům  

18. Smlouva o rozvoji území 

19. Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav č.p. 27 

20. Závěr 


