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Výpis usnesení přijatých na 75. jednání  rady města Řevnice ze dne 27.5.2020 

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

 

 

3) Pronájem části pozemku parc.č. 3659/23 - DATA CONNECT – datový převaděč 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření nájemní smlouvy společnosti DATA CONNECT s.r.o., IČ: 27912841, se sídlem Zadní Třebaň, Školní 121, 

PSČ 26729 na pronájem části pozemku parc.č. 3659/23 v k.ú. Řevnice o výměře 5 x 5 m (areál skládky TKO) za 

účelem umístění datového převaděče za nájemné 12.000,- Kč/rok. 

 

4) Pronájem Lesního divadla - MMC Praha s.r.o. - Lesní Slavnosti Divadla 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření nájemní smlouvy se společností MMC Praha s.r.o., IČ: 61060445, se sídlem Na Cihelně 448/36, 159 00 

Praha 5, jejímž předmětem je pronájem areálu Lesního divadla ve dnech 18. - 20.8.2020 a 24. - 29.8.2020 pro konání 

divadelního festivalu Lesní Slavností Divadla 2020 za nájemné 90.000,- Kč (9 představení).  

 

5) Smlouva darovací - kanalizační řad v pozemcích parc.č. 1215 a 1229 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 bezplatné nabytí inženýrské sítě do majetku města a to kanalizační řad v pozemcích parc. č. 1215 a parc.č. 1229 

v obci a k.ú. Řevnice vybudovaného z PE potrubí v dimensi 40 v délce cca 45 m vyznačeného v přiložené situaci 

v měřítku od Martina a Radka Černíkových a uzavření darovací smlouvy. Smlouva bude účinná až dnem uvedení 

do provozu nové přípojky pro pozemek parc.č. 1232/1. 

 

 

6) Přednádraží – místnost pro kamerový systém 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou kalkulaci za zhotovení chladící místnosti pro kamerový systém prostoru u nádraží od firmy INVESSALES, 

spol. s r.o. Podskalská 22/1512, Praha, IČ: 62957678 za částku 107 432,03 Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 107 433,- Kč za zhotovení chladící místnosti pro kamerový systém prostoru u 

nádraží do rozpočtového opatření č.2/2020 a na uvedené práce vystavit zhotoviteli objednávku. 

 

 

7) Odkup id. 1/144 pozemku parc.č. 2974/16 – ul. Slunečná 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení koupi id. 1/144 pozemku parc. č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace v 

obci a k.ú. Řevnice o celkové výměře 1112 m
2
 od Jany Šedivé za kupní cenu 772,- Kč (100,- Kč/m

2
). 

Rada města ukládá: 

 starostovi zařadit koupi podílu pozemku parc.č. 2974/16 na program nejbližšího zasedání zastupitelstva města. 

 

8) Pronájem Lesního divadla - Krakonošovo s.r.o. – koncert Tři sestry 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření nájemní smlouvy se společností Krakonošovo s.r.o., IČO: 25786580, se sídlem Podolská 124/496, 147 00 

Praha 4, jejímž předmětem je pronájem areálu Lesního divadla dne 24.7.2020 pro konání koncertu hudební skupiny 

Tři sestry za nájemné 10.000,- Kč + DPH. 

 

9) Pronájem Lesního divadla – Divadlo Bez zábradlí  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření nájemní smlouvy se společností Divadlo Bez zábradlí s.r.o., IČ: 25102699, se sídlem Spojovací 293, 281 66 

Jevany, jejímž předmětem je pronájem areálu Lesního divadla ve dnech 20.6., 21.6., 26.6., 27.6., 1.7., 3.7., 4.7. a 

5.7.2020 pro konání 8 divadelních představení za celkové nájemné 80.000,- Kč.  
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10) SOSB VB-IV-12-6025376//VB/01-ČEZ Distribuce-ul. Broncova 

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 23délkový metr) 

v pozemku parc.č. 609/8 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Broncova) pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou 

úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 4.600,- Kč (bez DPH); 

 udělení souhlasu s provedením stavby zařízení distribuční soustavy ve smyslu příslušných ustanovení stavebního 

zákona a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu 

provést stavbu č. IV-12-60253276/VB/01 Řevnice, Sochorova p. č. 3535/7 – kNN. 

 

11) Úprava ceníku odpadů Sběrný dvůr  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 úpravu ceníku Sběrného dvora. Položka Pneumatiky cena se mění z 121,- Kč na 60 Kč za kus, položka Dřevo se 

mění z 21 tisíc na 2500 za t, Směsné stavební a demoliční odpady se upravují z 2000,- Kč na 1000,- Kč, Zemina, 

kamení z 2000,- Kč na 800,- Kč. Pro klienty mimo obyvatele Řevnic Bioodpad (tráva, listí,…) za cenu 500Kč/ tuna a 

větve na štěpkování za cenu 150 Kč/ tuna.  Pro všechny klienty bude zpoplatněn Směsný komunální odpad za cenu 3 

tisíce Kč/tuna. 

 

12) Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 74 – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (snížení energetické náročnosti budovy č.p. 74) uzavřené s firmou ANDAF-

TIER s.r.o., Primátorská 296/38, Praha, IČ: 02330407, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 30.6.2020. 

 

13) Dotace Operační program zaměstnanost  - Efektivní veřejná správa 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 Záměr podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu zaměstnanost, prioritní osa Efektivní veřejná správa, 

specifické cíle 4.1.1. Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení 

strategického řízení, zvýšení  kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a 4.1.2. profesionalizace 

veřejné správy zejména prostřednictvím zvyšování znalosti a dovednosti jejich pracovníků, rozvoje politik a 

strategií  v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona, číslo výzvy 03_19_109. Nejzazší termín pro 

ukončení  realizace projektu je 31.3.2023, výše dotace z EU je 85 %, ze státního rozpočtu 10 % a podíl města 5%. 

Minimální výše nákladů 1,0 mil, Kč, předpokládané náklady projektu 1,1 mil. Kč.   

Rada města ukládá : 

 Ekonomickému odboru zapracovat předpokládanou výši spoluúčasti města na projektu 55.000,- Kč do rozpočtu 

2021. 


