Výpis usnesení přijatých na 93. jednání rady města Řevnice ze dne 2.12.2020
(upraveno podle zákona zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění)
3) Odměna ředitelce ZUŠ
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 odměnu ředitelce Základní umělecké školy Řevnice MgA. Ivaně Junkové
4) Informace o uzavření městského úřadu v období vánočních svátků
Rada města bere na vědomí:
 informaci o uzavření Městského úřadu Řevnice v období vánočních svátků a to od 28.12.2020 do 1.1.2021.
5) Smlouva o svěření a převodu zvířete do dočasné péče
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření Smlouvy o svěření a převodu zvířete do dočasné péče mezi městem Řevnice a paní M. F., 267 24 Neumětely.
Smlouva se uzavírá na dobu 3 měsíců od převzetí zvířete do dočasné péče.
6) Nabídka na úpravu webových stránek – as4u.cz
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 cenovou nabídku společnosti as4u.cz, Na dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha 6, IČ: 28884035, DIČ:CZ28884035, na
rozšíření webových stránek města o funkci hlasového asistenta a zpracování pravidel přístupnosti webových stránek
v souladu se zákonnou povinností vyplývající ze zákona č.99/2019 Sb., za nabídkovou cenu 7100,- Kč bez DPH (tj.
8591,- Kč vč. DPH) a navýšení ceny za technickou podporu související s provozem webových stránek o 400,- Kč bez
DPH za měsíc (484,- Kč vč. DPH).
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru vystavit objednávku na implementaci hlasového asistenta a zpracování pravidel přístupnosti
webových stránek za částku 7100,- Kč bez DPH (tj. 8591,- Kč vč. DPH) u společnosti as4u.cz, Na dlouhém lánu 19/3,
160 00 Praha 6, IČ: 28884035, DIČ:CZ28884035.
7) Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo – as4u.cz
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 22.12.2015, mezi městem Řevnice a společností as4u.cz,Na dlouhém lánu
19/3, 160 00 Praha 6, IČ: 28884035, DIČ:CZ28884035, jehož předmětem je doplnění bodu 6 v Článku I. a doplnění
bodu č. 5 a úprava bodu č. 4 Článku V. Dodatkem je řešena implementace hlasového asistenta a navýšení ceny správy
webových stránek města Řevnice.
8) ZUŠ Řevnice – odpisový plán, převedení finančních prostředků z rezervního fondu, čerpání z investičního
fondu
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 odpisový plán svěřeného majetku ZUŠ Řevnice (hudební nástroje a interaktivní multiboardy)
 převod finančních prostředků ve výši 200 000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu za účelem doplnění
prostředků k realizaci nákupu učebních pomůcek.
 čerpání finančních prostředků z investičního fondu ZUŠ Řevnice ve výši 439 517,- Kč na nákup učebních pomůcek
(cembalo, kontrabas ¾, tympány, vibrafon a příčná flétna) plánovaných na rok 2020.
9) Odměna ředitelce MŠ
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 odměnu ředitelce Mateřské školy Řevnice Pavlíně Neprašové.
10) Platební terminál – cenová nabídka ČS a.s. a uzavření smlouvy
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 cenovou nabídku společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 ve
spolupráci se společností Global Payments s.r.o., IČ: 04235452, se sídlem: V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10 na
pořízení platebního terminálu za měsíční poplatek 449,- Kč.
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 uzavření smlouvy na pořízení platebního terminálu se společností Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem:
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 ve spolupráci se společností Global Payments s.r.o., IČ: 04235452, se sídlem:
V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10
11) Odměna řediteli ZŠ
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 odměnu řediteli Základní školy Řevnice Mgr. Tomáši Řezníčkovi.
12) Vnitřní úpravy budovy městského úřadu v budově č.p.74 – další práce
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 cenové nabídky na práce spojené s vnitřními úpravami budovy městského úřadu:
od p. Radima Dohnálka, Na Máchově 1270, Beroun, IČ: 70092508 na dodávku a montáž kancelářského stolu do
pokladny za částku 15 900,- Kč, JEŽ – kamenické práce spol. s r.o., Jungmannova 23/11, Praha, IČ: 28228316, zálohu
na dodávku a montáž okenních parapetů do 2.NP ve výši 30 921,60 Kč, Vltavín Door s.r.o., Vídeňská 342/152, Praha,
IČ: 61465160, nabídka na výměnu podlahové krytiny v místě recepce městské policie, včetně opravy podkladu za
nabídkovou cenu 22 693,55 Kč, Ing. René Feglar, Květoslava Mašity 465, Všenory, IČ: 43167471, vícepráce spojené
s rekonstrukcí elektroinstalace ve 2.NP za částku 30 007,80 a nabídku na obnovu zabezpečovacího systému v přízemí
budovy za částku 22 277,30 Kč. Celkový součet nabízených prací činí 121 800,25 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru zařadit celkovou částku na práce spojené s vnitřními úpravami budovy č.p. 74 do RO č. 4/2020
13) Kalamitní těžba 2020 –cenová nabídka, uzavření smlouvy o dílo – HeinWald s.r.o.
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 cenovou nabídku firmy HeinWald s.r.o., Homole u Panny č.p. 35, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 06618898, za nabídkovou
cenu 450,- 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 HeinWald s.r.o., Homole u Panny č.p. 35, 400 02 Ústí nad Labem, IČO:
06618898
 uzavření rámcové kupní smlouvy na prodej vytěženého dřeva firmě HeinWald s.r.o., Homole u Panny č.p. 35, 400 02
Ústí nad Labem, IČ: 06618898
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru zařadit finanční prostředky ve výši 1.742.400,- Kč na těžbu kalamitní kůrovcové hmoty
harwestorovou technologií rozpočtového opatření č.4/2020.
14) Vyjádření města ke stavbě tréninkové sportovní haly Za Vodou
Rada města schvaluje:
 vyjádření města k záměru „Novostavby tréninkové sportovní haly a napojení na místní komunikaci Karlštejnská“
v lokalitě „Za vodou“ v přiloženém znění.
15) Záměr prodeje lesního pozemku Lesům České republiky, s.p. – vybudování přehrážky
Rada města schvaluje:
 záměr prodat lesní pozemek parc.č. 3536/29 o výměře 1052 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3536/1
v k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2435-54/2020 státnímu podniku Lesy České republiky, IČO:
42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové a to za účelem vybudování
nové retenční přehrážky v ř. km 0,850 – 0,900 vodního toku Kejná a přístupové komunikace k přehrážce na základě
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 020/955/2019 uzavřené dne 25.10.2019.
16) Záměr pronájmu pozemku parc.č. 442
Rada města schvaluje:
 záměr pronájmu parc.č. 442 v k.ú. Řevnice o výměře 228 m2.
17) Žádost o pronájem části pozemku u nádraží - provozování mobilní kavárny
Rada města neschvaluje:
 pronájem části pozemku parc.č. 2689/9 v k.ú. Řevnice o výměře 4,2 x 2,2 m (vedle nádraží budovy) společnosti GDSH
digital s.r.o. za účelem provozování mobilní kavárny v období 7. – 23.12.2020.
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