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Výpis usnesení přijatých na 98. jednání  rady města Řevnice ze dne 20.1.2021 

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

 

 

 

3) Připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

• s připojením města Řevnice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2021. 

 

4) SOSB-VB-vodovodní přípojka-Sportovní hala 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v podobě umístění a provozování vodovodní přípojky na 

pozemku parc.č. 1055 v k.ú. Řevnice (chodník v ulici Mníšecká) včetně oprávnění v nezbytném rozsahu vstupovat a 

vjíždět na tento pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním vodovodní 

přípojky ve prospěch každého vlastníka pozemku parc.č. 82/4 rozsahu cca 2 délkových metrů, pro oprávněného – 

společnost Sportovní hala Řevnice, s.r.o., IČ: 09274383,  za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města 

Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

 

5) Zvýšení nájemného a pachtovného o míru inflace  
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• neuplatnění navýšení nájemného a pachtovného pro rok 2020 o míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem 

za uplynulý kalendářní rok ve výši 3,2 % u všech smluv, které obsahují inflační doložku. 

 

6) SOD na výměnu VO v rámci akce Výměna AlFe za AES ul. Smetanova a výměna AlFe za AES ul. 

Dvořákova 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci VO v ulicích Smetanova a Dvořákova v rámci akce Výměna AlFe za AES ul. 

Smetanova a výměna AlFe za AES ul. Dvořákova s firmou Elektroštika, s.r.o., U družstva Ideál 13/1283, 140 00 Praha 

4, IČ 48041122, DIČ CZ48041122. Smluvní cena je na základě nabídky č. 21-021 ze dne 19.1.2013 ve výši 36 039,- Kč a 

č. 21-022 ze dne 19.1.2021 ve výši 35 418,- Kč. Cena celkem bez DPH 71 457,- Kč, DPH celkem 15 006,- Kč, cena včetně 

DPH 21% 86 463,- Kč. 

 

7) Obnova vodovodu v Řevnicích v souvislosti s obnovou komunikace II/115 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od firmy Ing. Aleš Voženílek, Na Ladech 1401, 252 28, Černošice, IČ: 62463233 na zpracování 

projektové dokumentace pro provedení stavby „Obnova vodovodu v Řevnicích v souvislosti s obnovou komunikace 

II/115“ za celkovou částku 255 000,- Kč bez DPH. 

• uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Obnova vodovodu v Řevnicích 

v souvislosti s obnovou komunikace II/115“ s firmou Ing. Aleš Voženílek, Na Ladech 1401, 252 28, Černošice, IČ: 

62463233 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 308 550,- Kč za zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 

„Obnova vodovodu v Řevnicích v souvislosti s obnovou komunikace II/115“ do rozpočtového opatření č.1/2021. 

 

8) Podání nabídky do VŘ na služby městské policie Řevnice pro obce Dobřichovice, Karlík, Řitka 

Usnesení 

Rada města : 

• schvaluje účast města Řevnice ve výběrovém řízení (podání nabídky) na zajišťování činnosti podle zákona o obecní 

policii v obcích Dobřichovice, Řitka a  Karlík v rozsahu 130 hodin týdně a ceně 470,- Kč za hodinu, počínaje 06/2021.  

 

9) Stížnost na porušení jednacího řádu rady města  - pozdní vydání zápisu z RM č. 95  

 Usnesení  

Rada města : 

• konstatuje na základě stížnosti zastupitele Libora Kvasničky na pozdní vydání zápisu z RM č. 95 ze dne 16.12.2020, že 

neshledala porušení jednacího řádu Rady města  
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10) Informace k soudním sporům ohledně referenda 

Usnesení  

Rada města: 

• bere na vědomí informace ke kasační stížnosti podané k Nejvyššímu správnímu soudu ve věci sporu ohledně referenda 

konaného v říjnu 2020 v Řevnicích 

          


