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Výpis usnesení přijatých na 91. jednání  rady města Řevnice ze dne 11.11.2020 

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

 

 

3) Darovací smlouva – kanalizační řad – ul. Masarykova 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 bezplatné nabytí kanalizačního řadu pro veřejnou potřebu v délce 38,1 m uloženého v pozemcích parc.č. 1185, parc.č. 

1184 a parc.č. 1188 v k.ú. Řevnice do majetku města (úsek od hranice mezi pozemky parc.č. 1215 a parc.č. 1185 a 

šachtou Š4 – viz. přiložený výkres skutečného provedení stavby) a uzavření darovací smlouvy s manželi Ing. V. a Ing. 

R. S. 

 

4) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanalizační řad – ul. Masarykova 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 bezplatné zřízení služebnosti ve prospěch vlastníka kanalizace pro veřejnou potřebu spočívající v právu vést, 

provozovat a udržovat kanalizační řad včetně jeho příslušenství ve služebných pozemcích parc.č. 1185, parc.č. 1184 a 

parc.č. 1188 v  k.ú. Řevnice v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 2441-134/2020 vyhotoveném a ověřeném 

úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. P. J. a  

 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky pozemků parc.č. 1185, parc.č. 1184 a parc.č. 1188.  

 

5) Pečovatelská služba – Ceník služeb od 1.1.2021 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 ceník úkonů Pečovatelské služby Řevnice platný od 1.1.2021. 

 

6) Cenové nabídky městské architektky na akce: Rekonstrukce 2np MěÚ Řevnice, Projekt úprav 

Revoluční ulice a vstupu do ZŠ a Revitalizace dvora MěÚ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenové nabídky za služby od městské architektky ing. arch. Darii Balejové (neplátce DPH) na akce: Rekonstrukce 

2np MěÚ Řevnice za cenu 35.000,- Kč, Projekt úprav Revoluční ulice a vstupu do ZŠ za cenu 60.000,- Kč, Revitalizace 

dvora MěÚ Řevnice za cenu 40.000,- Kč. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru vystavit objednávky na služby pro městskou architektku ing. arch. Dariu Balejovou na akce: 

Rekonstrukce 2np MěÚ Řevnice za cenu 35.000,- Kč, Projekt úprav Revoluční ulice a vstupu do ZŠ za cenu 60.000,- 

Kč, Revitalizace dvora MěÚ Řevnice za cenu 40.000,- Kč. 

 ekonomickému odboru zařadit finanční prostředky související s projekty ing.arch. Balejové dle postupu prací do 

rozpočtového opatření č.4/2020 a rozpočtu 2021. 

   

7) Schválení vítězné nabídky a uzavření smlouvy o dílo k akci „Těžba kalamitní kůrovcové hmoty 

harwestorovou technologií s přiblížením na odvozní místo a zajištění prodeje vytěžené hmoty“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení na zakázku s názvem „Těžba kalamitní kůrovcové hmoty harwestorovou technologií s 

přiblížením na odvozní místo a zajištění prodeje vytěžené hmoty“, firmu AEE Group s.r.o., U hlavní 526, 687 65 

Strání, IČ: 05464897, za nabídkovou cenu 520,- Kč/m3 bez DPH 

 uzavření smlouvy o dílo „Těžba kalamitní kůrovcové hmoty harwestorovou technologií s přiblížením na odvozní 

místo a zajištění prodeje vytěžené hmoty“ s firmou AEE Group s.r.o., U hlavní 526, 687 65 Strání, IČ: 05464897 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit finanční prostředky ve výši 2.014.000,- Kč na těžbu kalamitní kůrovcové hmoty  

harwestorovou technologií rozpočtového opatření č.4/2020. 

 

8) Cenová nabídka na obnovu systému PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) ČOV Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku firmy Pavel Oberman, Čs. armády 229/29, 252 30 Řevnice, IČ 12241946 na obnovu systému PZTS 

ČOV Řevnice systému Jablotron 100 v rozsahu stávajícího řešení, dále rozšiřitelný o detekci a monitoring mnohých 

stavů a veličin včetně možnosti ovládání a regulace s univerzálním využitím za nabídkovou cenu 39 955,57 Kč bez 

DPH (48 346,24 Kč včetně DPH). 

Rada města ukládá:  
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 ekonomickému odboru vystavit objednávku pro firmu Pavel Oberman, Čs. armády 229/29, 252 30 Řevnice, IČ 

12241946 na obnovu systému PZTS ČOV Řevnice systému Jablotron 100 v rozsahu stávajícího řešení, dále 

rozšiřitelný o detekci a monitoring mnohých stavů a veličin včetně možnosti ovládání a regulace s univerzálním 

využitím za nabídkovou cenu 39 955,57 Kč bez DPH (48 346,24 Kč včetně DPH). 

 ekonomickému odboru zařadit částku 49.000,- Kč na poplachový zabezpečovací a tísňový systém ČOV Řevnice do 

rozpočtového opatření č. 4/2020. 

 

9) Oznámení o uzavření MŠ dne 16.11.2020 

Rada města bere na vědomí oznámení o uzavření MŠ Řevnice dne 16.11.2020 na základě doporučení vlády ČR ke snížení 

nákazy COVID 19. 

 

 


