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Výpis usnesení přijatých na 74. jednání  rady města Řevnice ze dne 20.5.2020 

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

 

 

3) Pronájem Lesního divadla – 13.6.2020 – hudební benefiční akce 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem Lesního divadla dne 13.6.2020 panu D. P., 149 00 Praha 11, za účelem uspořádání hudební akce za 

nájemné 5.000,- Kč + 21 % DPH (a úhradu vodného a stočného 1,- Kč/osoba a spotřebované elektrické energie).  

 

4) SOSB VB - komunikační vedení a zařízení - CETIN-ul. Jiráskova, Žižkova 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 budoucí zřízení služebnosti spočívající v umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení (optické 

mikrokabely opt.48vl.AW 4xribb.OFS Xpress v rozsahu cca 81 délkových metrů a telekomunikační sloupek MICOS 

SIS 900D) v pozemcích parc. č. 2260/2, parc. č. 2261/1 a parc. č. 1572 v obci a k. ú. Řevnice (ulice Jiráskova a 

Žižkova) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 

510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 

ve výši 23.200,- Kč (bez DPH), udělení souhlasu s provedením stavby pod označením 11010-

074965_RVDSL1901_A_S_REIC57-REIC1HR_OK ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona na 

pozemku pozemcích parc. č. 2260/2, parc. č. 2261/1 a parc. č. 157 a uzavření příslušné Smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti.  

 

5) SOSB-VB-IV-12-6026406-ČEZ Distribuce-ul. Tyršova 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti - 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 30 délkových metrů) v pozemcích parc.č. 589, parc.č. 

555/11 a parc.č. 588/2  v obci a k. ú. Řevnice (ul. Tyršova) pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou 

úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 9.000,- 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-

6026406/01 (P 2020-0610), (Řevnice, č.parc. 359 - kNN). 

 

6) Odkup podílů pozemků parc.č. 2974/10 a 2974/16 - ul. Rovinská a ul. Slunečná 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s koupí id. 1/16 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice a id. 1/2 pozemku 

parc.č. 2974/10, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od paní J. B. za celkovou kupní cenu 

30.700,- Kč (100,- Kč/m
2
). 

Rada města ukládá: 

 starostovi zařadit schválení koupě podílu těchto pozemků na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice. 

 

7) Dodatek č. 1 ke smlouvě se společností Dimatex svoz textilu 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při provozování kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu, se 

společností Dimatex spol. s. r.o., sídlem Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 43224245, DIČ: CZ43224245. 

Předmětem dodatku je rozšíření počtu sběrných kontejnerů ze čtyř na celkem pět kusů. 

 

8) Pravidla pro rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů v č.p. 27  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nová Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů v objektu č.p. 27 ve vlastnictví města 

Řevnice účinná od 1.7.2020 v přiloženém znění.  
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9) SDK podhledy v domě č.p. 27 – smlouva o dílo 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo s panem Janem Mrázkem, Bezručova 787, Dobřichovice, IČ: 61012602 na rekonstrukci 

podhledů v bytech č. 4, 5, 6 a koupelně bytu č.1, bytového domu č.p. 27, za částku 260 240,20 Kč bez DPH, tj. 

314 890,64 Kč vč. DPH.  

 

10) Dodatek č. 1 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací mezi městem Řevnice a obcí 

Lety, jehož předmětem je vytvoření nového napojovacího místa, kdy novým místem předání je ulice V Průhonu, a to 

z lokality Lety – Škabrdle. 


