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Výpis usnesení přijatých na 72. jednání  rady města Řevnice ze dne 6.5.2020 

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

 

 

3) Dodatek č. 2 ke Smlouvě BOZP Sběrný dvůr - CIVOP 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování komplexních služeb BOZP se společností CIVOP s.r.o., sídlem 

K Lindě 700/3190 15 Praha 9, IČO 48115398. Předmětem dodatku je rozšíření poskytování služeb BOZP o nové 

místo - sběrný dvůr města na adrese Na Bořích 1077.  

 

4) Odkup pozemku parc.č. 1375/40 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemku parc. č. 1375/40, orná půda,v obci a k.ú. Lety u Dobřichovic o 

výměře 34 m
2
 od majitelů tohoto pozemku za kupní cenu 17.000,- Kč.  

 

5) Prodloužení výpůjčky prostor v č.p. 64 Základní umělecké škole 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 28.6.2018 mezi městem a příspěvkovou organizací 

Základní umělecká škola Řevnice, kterým se prodlužuje bezplatná výpůjčka 3 tříd v  budově č.p. 64 na náměstí 

Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích umělecké škole za účelem užívání pro výuku výtvarného a hudebního oboru o 

dva další školní roky, tj. do 30.6.2022. 

 

6) Žádost o prominutí nájemného/platby za umístění kontejnerů na textil 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 prominutí jedné čtvrtletní platby za umístění celkem čtyř kontejnerů na sběr textilu na katastru města Řevnice 

společnosti Dimatex CS, spol. s r.o. IČ: 43224245, sídlem Stará 24, 460 01 Stráž nad Nisou - Svárov z důvodu 

zastavení další distribuce v souvislosti s pandemií Covid 19.  

 

7) Smlouva o úschově finančních prostředků - MIKA STUDIO s.r.o. – ul. V Luhu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o úschově finančních prostředků mezi investorem MIKA STUDIO, s.r.o., sídlo Jeseniova 

1549/124, Praha 3 Žižkov, IČ 24772623, městem Řevnice a uschovatelem advokátní kanceláří David Záhumenský, 

s.r.o., sídlo tř. Kpt. Jaroše 1922/3, Brno, IČ 08801568 o vložení částky 500.000,- Kč do advokátní úschovy 

investorem. 

 

8) Smlouva o smlouvě budoucí darovací - vodovodní řad v pozemku parc.č. 646 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 budoucí bezplatné nabytí inženýrské sítě do majetku města a to prodloužení stávajícího vodovodního řadu 

v pozemku parc. č. 646 v obci a k.ú. Řevnice vybudovaného z PE potrubí v dimensi D63 v  předpokládané délce 6 m 

vyznačeného v přiložené situaci v měřítku 1:200 od manželů Mgr. Jana a Mgr. Jany Chárových a uzavření smlouvy 

o uzavření budoucí darovací smlouvy s manželi Chárovými.  

 

9) Opatření k opětovnému zahájení provozu v ZUŠ - informace  

Rada města bere na vědomí informace o opatřeních k opětovnému zahájení provozu v ZUŠ Řevnice od 11.5.2020. 

 

 


