
 

1 

 

 

 

Výpis usnesení přijatých na 86. jednání  rady města Řevnice ze dne 16.9.2020 

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

 

 

3) Dodatek č. 1 ke smlouvě Smlouva o dílo – Opravy komunikací 2020, Škroupova, Na Výšině 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  Opravy komunikací 2020 se společností Street s.r.o., sídlem Srbova 360/01 

Praha 8, IČ:24663310, DIČ: CZ24663310. Předmětem dodatku jsou vícepráce za nájem frézy a opravy skrytých 

výstupů inženýrských sítí. Cena za vícepráce činí 292 822,40,- Kč bez DPH a 354 315,10,- Kč včetně DPH.  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 355 000,- Kč za vícepráce na opravách komunikací v roce 2020 prováděných 

firmou Street s.r.o, do rozpočtového opatření č.4/2020. 

 

4) Výběrové řízení strážník městské policie 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 výběrové řízení na strážníka městské policie 

 složení komise pro výběrové řízení na strážníka městské policie: Veronika Matoušková, Tomáš Smrčka, Věra 

Jaskevičová, náhradník Petra Karešová 

 

5) Smlouva o dílo gastro vybavení dětská skupina č.p. 64 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo s Evženem Procházkou IČ:49381288, sídlem Brozánská 164, 190 17 Praha 9. Předmětem 

smlouvy je dodání a montáž velkokuchyňského vybavení do provozu dětské skupiny na adrese nám. kr, Jiřího 

z Poděbrad 64 dle seznamu v příloze. Cena za dílo činí 183 570,- Kč bez DPH a 222 119,70 Kč včetně DPH.  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 222 120,- Kč na vybavení provozu dětské skupiny do rozpočtového opatření 

č.4/2020. 

 

6) Smlouva o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel mezi městem Řevnice a městem 

Mníšek pod Brdy, předmět smlouvy TruCam LTI 20/20, nájem na dobu neurčitou. 

 

7) Pronájem Lesního divadla spolku Rockovrat - Rockový Slunovrat 2020 MINI 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření nájemní smlouvy v přiloženém znění se zapsaným spolkem Rockovrat, IČ: 04741510, se sídlem Selecká 

1013, 252 30 Řevnice, jejímž předmětem je pronájem Lesního divadla 26.9.2020 pro konání festivalu „Rockový 

Slunovrat 2020 MINI“ za nájemné ve výši 5.000,-  Kč + 21% DPH.  

 

8) Žádost o bezplatnou výpůjčku lesních pozemků navazujících na areál Lesního divadla – Rockovrat 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o výpůjčce v přiloženém znění se zapsaným spolkem Rockovrat, IČ: 04741510, se sídlem Selecká 

1013, 252 30 Řevnice, jejímž předmětem je bezplatná výpůjčka části lesních pozemků parc. č. 1102 v k.ú. Řevnice o 

celkové výměře cca 1120 m
2
 (viz. plánek) dne 26.9.2020 za účelem rozšíření areálu Lesního divadla při konání 

Rockového Slunovratu 2020 MINI.  

 

 

9) Žádost o souhlas s úpravou kuchyňské linky – byt č. 217  v č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nájemci bytu č. 217 v bytovém domě č.p. 928 ve Školní ulici na základě jeho žádosti, úpravu stávající kuchyňské 

linky - na náklady nájemce. 
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10) Schválení vítězné nabídky a uzavření Kupní smlouvy k akci „Pořízení automobilu pro pečovatelskou 

službu Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení na zakázku s názvem „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu Řevnice“, firmu 

PYRAMIDA Průhonice PLUS s.r.o., U Pyramidy 721, Průhonice, IČ: 03372456, za nabídkovou cenu 352 453,- Kč 

vč. DPH 

 uzavření kupní smlouvy na dodávku automobilu Dacia Dokker s firmou PYRAMIDA Průhonice PLUS s.r.o., U 

Pyramidy 721, Průhonice, IČ: 03372456 

 

11) Výběrové řízení na zajištění technického dozoru stavebníka – Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě 

Řevnice 

Usnesení: 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Výběr technického dozoru 

stavebníka – Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“ 

Rada města jmenuje: 

 komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek „Výběr technického dozoru stavebníka – Multifunkční hřiště pro 

ZŠ ve městě Řevnice“ ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Bohdana Slámová, Michal Kliner, náhradník Věra 

Jaskevičová. 

 

12) Schválení vítězné nabídky a uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Vnitřní úpravy budovy městského 

úřadu v Řevnicích“ 

Usnesení:   

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení na zakázku s názvem „Vnitřní úpravy budovy městského úřadu v Řevnicích“, firmu 

BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o., Magistrů 168/2, Praha, IČ: 04543181 za nabídkovou cenu 1 404 417,30 Kč bez 

DPH (1 699 345,- Kč vč. DPH) 

 uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Vnitřní úpravy budovy městského úřadu v Řevnicích“ s firmou BUILDER 

CONSTRUCTIONS s.r.o., Magistrů 168/2, Praha, IČ: 04543181 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 1 700 000,- Kč na zakázku „Vnitřní úpravy budovy městského úřadu 

v Řevnicích do rozpočtového opatření č. 4/2020. 

 

13) Žádost o souhlas s navýšením kapacity ZUŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města  schvaluje: 

 navýšení kapacity Základní umělecké školy Řevnice, příspěvkové organizace, IČ: 75034271, se sídlem Mníšecká 29, 

252 30 Řevnice s účinností od 1.9.2021 ze stávajících 600 žáků na 700 žáků a podání žádosti o zápis změny 

v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.    

 

 

 


