Výpis usnesení přijatých na 89. jednání rady města Řevnice ze dne 14.10.2020
(upraveno podle zákona zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění)

3) Výběrové řízení na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka – Multifunkční hřiště pro ZŠ ve
městě Řevnice
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 vítěze výběrového řízení na zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Multifunkční hřiště pro
ZŠ ve městě Řevnice“ od pana Petra Lžičky, U Smíchovského hřbitova 15, Praha, IČ: 45295522, za nabídkovou
cenu ve výši 108 000,- Kč bez DPH (není plátce DPH), za předpokladu výkonu činnosti v trvání 6 měsíců.
 uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby
„Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“ panem Petrem Lžičkou, U Smíchovského hřbitova 15, Praha, IČ:
45295522.
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru zařadit částku 108 000,- Kč na zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby
„Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“ do rozpočtu na rok 2021.
4) Oprava povrchu vybraných komunikací v Řevnicích
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 návrh smlouvy o dílo se společností Miluše Dömová, Hálkova 317, 289 12 Sadská, IČ: 11257032, DIČ:CZ526225088.
Předmětem smlouvy je oprava povrchu části komunikací ulic Příkrá, Lesní, Nezabudická, E. Krásnohorské, 5.
Května, v Řevnicích tryskovou metodou strojem Turbo za cenu 289 400,- Kč bez DPH (tj. 350 174,- Kč vč. DPH).
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru zařadit částku 350 174,-Kč na opravu povrchu části komunikací ulic Příkrá, Lesní,
Nezabudická, E. Krásnohorské, 5. Května, v Řevnicích tryskovou metodou strojem Turbo do rozpočtového
opatření č.4/2020.
5) Žádost o uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu – ZŠ Řevnice
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 600.000,- Kč za účelem nákupu
interaktivních displejů a nákupu nové techniky do tříd v obou školních budovách.
6) Finanční účelový dar TJ Sokol
Usnesení:
Rada města doporučuje:
 zastupitelstvu města poskytnutí finančního účelového daru ve výši 230.000,-Kč TJ Sokol, Opletalova 89, 252 30
Řevnice, IČ:16949137 na rekonstrukci budovy TJ Sokol, resp. na úhradu části spoluúčasti k realizaci projektu
„Přístavba TJ Sokol Řevnice II. etapa“.
Rada města ukládá:
 starostovi zařadit poskytnutí finančního účelového daru ve výši 230.000,-Kč na rekonstrukci budovy TJ Sokol, resp.
na spoluúčast k realizaci projektu „Přístavba TJ Sokol Řevnice II. etapa na nejbližší zasedání zastupitelstva“.
 ekonomickému odboru zařadit částku 230.000,-Kč – finanční účelový dar TJ Sokol, v případě schválení
zastupitelstvem, do rozpočtového opatření č.4/2020.
7) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 14
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 26.10.2020 od 19:00 hodin
prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase
bez jejich osobní přítomnosti.
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
3) Schválení programu
4) Přijetí dotace SZIF – vyvážecí vlek
5) Dodatek č. 2 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – Řevnice a Zadní Třebaň
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6) Finanční účelový dar TJ Sokol
7) Různé
8) Závěr

8) Pronájem části pozemku parc.č. 1271/1 - Finders production s.r.o.
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření smlouvy o pronájmu pozemku se společností Finders production s.r.o., IČ: 28248929, se sídlem V
Občanském domově 1511/2, 140 00 Praha 4, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 1271/1 v k.ú.
Řevnice (parkoviště vedle prodejny COOP) o velikosti cca 300 m2 (5x15 m, 5x30 m a 5x15 m) dne 22.10.2020 za
účelem parkování techniky pro natáčení českého seriálu za nájemné 3.500,- Kč + DPH.
9) Certifikace silniční váhy na sběrném dvoře
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 objednání ověření silniční váhy u firmy Schenck Process s.r.o., IČ: 41692292, DIČ: CZ41692292, Na hůrce 1041/2,
Praha 6 – Ruzyně za cenu 37.920,- Kč bez DPH (45.883,- Kč s DPH)
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru zapracovat částku 45.883,- Kč za ověření silniční váhy do rozpočtového opatření č.4/2020.
10)Doplnění sítě monitorovacích vrtů na uzavřené skládce TKO Na Bořích
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 objednávku realizace monitorovacího vrtu hloubky 15 m a DN 110 mm v oblasti jímky průsakových vod v areálu
uzavřené skládky TKO v areálu Na Bořích za cenu 82.600,- Kč bez DPH (98.600,- Kč s DPH).
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru zapracovat částku 98.600,- Kč za realizaci monitorovacího vrtu do rozpočtového opatření
č.4/2020.
11) Dodatek č. 2 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – Řevnice a Zadní
Třebaň
Rada města doporučuje:
 zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dodatku č.2 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a
kanalizací mezi městem Řevnice a obcí Zadní Třebaň.“
Rada města ukládá:
 starostovi zařadit uzavření Dodatku č.2 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací mezi
městem Řevnice a obcí Zadní Třebaň na nejbližší zasedání zastupitelstva.
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