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Výpis usnesení přijatých na 69. jednání  rady města Řevnice ze dne 15.4.2020 

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

 

 

3) Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku - předzahrádka hostince U Rysů 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:   

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku uzavřené dne 18.7.2019 mezi městem Řevnice a Martinem 

Novákem, IČ: 76471021, se sídlem Mořina 141, 267 17 Mořina, jehož předmětem je zmenšení výměry předmětu 

nájmu ze 42 m
2
 na 36 m

2
 s účinností od 1.5.2020. 

 

4) Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku - předzahrádka restaurace CORSO 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku uzavřené dne 3.10.2018 mezi městem Řevnice a 2 Q spol. 

s r.o., IČ: 25797859, se sídlem Křižíkova 18, Praha 8, PSČ 186 00, jehož předmětem je zmenšení výměry předmětu 

nájmu z 51 m
2
 na 45 m

2
 s účinností od 1.5.2020. 

 

5) Zvýšení nájemného za pronájem smuteční obřadní síně 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 nájemné za krátkodobý pronájem smuteční obřadní síně na řevnickém hřbitově za účelem provedení smutečního 

obřadu ve výši 1.000,- Kč + DPH a to s účinností od 20.4.2020. 

 

6) Efektivní, bezpečné a atraktivní Řevnice – rozhodnutí o výběru dodavatelů 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

a) v rámci projektu Efektivní, bezpečné a atraktivní Řevnice, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/ 

17_080/0010009 a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, 

vydanými Ministerstvem práce a sociálních věcí, uzavření smlouvy o dílo v části I. – dopravní studie s obchodní 

společností PRO CEDOP, s.r.o., IČ: 27174069, se sídlem Milady Horákové 893,  272 01 Kladno za cenu 263.000,- Kč 

bez DPH (tj. 318.230,- Kč vč.DPH). 

b) v rámci projektu Efektivní, bezpečné a atraktivní Řevnice, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/ 

17_080/0010009 a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, 

vydanými Ministerstvem práce a sociálních věcí, uzavření smlouvy o dílo v části II. – pasport veřejné zeleně 

s obchodní společností od obchodní společnosti ENVIPARTNER, s.r.o., IČ: 28358589, se sídlem Vídeňská 546/55, 

639 00 Brno za cenu 227.000,- Kč bez DPH (tj. 274.670,-Kč vč. DPH). 

 

7) ZŠ Řevnice – schválení hospodářského výsledku za rok 2019 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 účetní závěrku Základní školy Řevnice sestavenou k 31.12.2019.  

 rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši + 364.154,66 Kč takto:  

do rezervního fondu     200.000,00 Kč  

do fondu odměn           164.154,66 Kč.  

 

8) Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou – spolek IONUM 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu Lesního divadla v Řevnicích uzavřené dne 17.2.2020 mezi spolkem 

IONUM, IČ: 02203022, se sídlem: Masarykovo nábřeží 239/22, Nové Město, 110 00 Praha 1 a městem Řevnice za 

účelem jeho užívání jako zázemí běžeckého závodu dne 19.4.2020. 

 

9) Přijetí finančního daru 3.000,- Kč na vybavení smuteční obřadní síně  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 přijetí finančního daru ve výši 3.000,- Kč od MgA. Marie Reslové, V Úvoze 1092, 252 30 Řevnice určeného na 

financování vybavení řevnické smuteční obřadní síně a uzavření darovací smlouvy. 
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10)  Informace o změně ceníku prací - EKOS 

Rada města bere na vědomí: 

 ceník prací společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., Na Bořích 1077, 25230 Řevnice, IČ: 47551828, platný od 

1.4.2020.  

 


