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Výpis usnesení přijatých na 71. jednání  rady města Řevnice ze dne 29.4.2020 

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

 

 

 

3) 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 13.9.2020 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 13.9.2020 za podmínky, že po akci bude proveden řádný úklid.  

 

4) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 2 v č.p. 27 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem bytu č. 2 v domě č.p. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích paní M. K., na dobu od 1.8.2020 do 

31.7.2023 za nájemné ve výši 93,- Kč/m
2
/měsíc a uzavření nájemní smlouvy. 

 

5) Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3659/23 (skládka) - pro stožár  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3659/23 v k.ú. Řevnice o výměře 5 x 5 m (dle přiloženého plánku) společnosti 

DATA CONNECT s.r.o., IČ: 27912841, se sídlem Zadní Třebaň, Školní 121, PSČ 26729 za účelem umístění 

datového převaděče. 

 

6) Žádost o finanční příspěvek – Linka bezpečí z.s. 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje: 

 poskytnutí finančního příspěvku Lince bezpečí z.s., IČ: 61383198, DIČ: CZ61383198, Ústavní 95, 181 02 Praha 8 

z důvodu přednostní podpory činnosti spolků působících v katastru města Řevnice. 

 

7) Dodatek č.2 ke Smlouvě o zajištění příprav a organizace kulturní akce – Jeden svět 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o zajištění příprav a organizace kulturní akce mezi městem Řevnice a a 

společností Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, Praha 2, 120 00, IČ: 25755277, DIČ: CZ25755277, kterým se 

upravují podmínky konání festivalu dokumentárních filmů Jeden svět v přiloženém znění.  

 

8) Zrušení dodatku č. 2  ke smlouvě s SKO Berounsko – velkoobjemový odpad 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zrušení dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytování služeb spočívajících v nakládání s odpadem uzavřený mezi městem 

Řevnice a SKO Berounsko, zastoupeno Komwag, podnik čistoty a údržby, a.s., Perucká 2542/10, Praha 2, IČ 

61057606.  

 


