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Výpis usnesení přijatých na 100. jednání  rady města Řevnice ze dne 3.2.2021 

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

 

 

3) SOSB-VB-ČEZ-12-6026928- ČEZ Distribuce-ul. Karlštejnská 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční 

soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o  služebnosti podle § 1257 až § 1266 

občanského zákoníku (v zemi umístěné nové kabelové vedení NN v rozsahu cca 2 délkových metrů) v pozemku parc.č. 2692/1 

v k. ú. Řevnice (ul. Karlštejnská) pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou 

města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 6.500,- Kč (bez DPH); 

• udělení souhlasu s provedením stavby zařízení distribuční soustavy ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona a 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6026634/1, Řevnice, 

Karlštejnská p.č. 2770/1 – kNN. 

 

4) Pronájem Lesního divadla - CZECHOMOR AGENCY  s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem areálu Lesního divadla společnosti CZECHOMOR AGENCY  s.r.o., IČ: 272 19 844, se sídlem Rudoltická 129/6, 

Praha 5 dne 3.9.2021 za nájemné ve výši 10.000,- Kč (za účelem pořádání koncertu skupiny Čechomor a uzavření nájemní 

smlouvy. 

 

5) Smlouvy o centralizovaném zadávání - nákup plynu a elektřiny na burze – dodatek č. 1 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o centralizovaném zadávání č. 109/2019 ze dne 5.04.2019, která upravuje vzájemná práva 

a povinnosti města Černošice jako centrálního zadavatele a ostatních veřejných zadavatelů ke třetím osobám a k sobě 

navzájem v souvislosti s podáním centrální poptávky na nákup elektřiny na komoditní burzu POWER EXCHANGE 

CENTRAL EUROPE, a.s., IČO: 278 65 444, se sídlem Rybná 14, Praha 1, 110 05.  Předmětem dodatku je změna 

článku III. týkající se úhrady nákladů burze (fixní část odměny burze uhradí pouze město Černošice, variabilní poplatek 

bude rozdělen v poměrné výši mezi jednotlivé odběratele).  

• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o centralizovaném zadávání č. 110/2019 ze dne 5.04.2019, která upravuje vzájemná práva 

a povinnosti města Černošice jako centrálního zadavatele a ostatních veřejných zadavatelů  ke třetím osobám a k sobě 

navzájem v souvislosti s podáním centrální poptávky na nákup plynu na komoditní burzu POWER EXCHANGE 

CENTRAL EUROPE, a.s., IČO: 278 65 444, se sídlem Rybná 14, Praha 1, 110 05. Předmětem dodatku je změna článku 

III. týkající se úhrady nákladů burze (fixní část odměny burze uhradí pouze město Černošice, variabilní poplatek bude 

rozdělen v poměrné výši mezi jednotlivé odběratele).  

Rada města bere na vědomí: 

• že odměna burze PXE za uskutečnění transakce uzavřené v rámci obchodního systému se aktuálně skládá z fixní částky 

za úspěšnou aukci ve výši 7500 Kč a poplatku za odběrné místo v rozmezí 100 - 300 Kč dle pracnosti.  

 

6) Retence dešťové vody u ZŠ v Řevnicích - dodatek č. 2  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou ISP s.r.o., Modřanská 11, Praha 4, IČ: 45791848, kterým se 

ponižuje celková cena díla o částku 10 732,48 Kč bez DPH. Celková cena za zhotovení díla bez DPH tak činí 1 325 615,67 

Kč bez DPH tj. 1 603 994,96,- Kč včetně DPH  

 

7) Vnitřní úpravy budovy městského úřadu v budově č.p. 74 – dokončující práce 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenové nabídky na dokončovací práce spojené s vnitřními úpravami budovy městského úřadu: 

od Ing. René Feglara, Květoslava Mašity 465, Všenory, IČ: 43167471, práce týkající se montáže svítidel ve 2.NP, za částku 

14 155,- Kč bez DPH a od Jana Mrázka, Bezručova 787, Dobřichovice, IČ: 61012602, práce na dokončení sdk konstrukcí ve 

2.NP (kastlíky a akustický podhled v chodbě) a přeložení minerálního podhledu v budoucí kanceláři stavebního úřadu ve 

3.NP, za částku 65 572,65 Kč bez DPH. Souhrn částek na uvedené práce činí 79 727,65 Kč bez DPH, tj. 96 470,46 Kč včetně 

DPH 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku ve výši 96 470,46 Kč na práce spojené s dokončením vnitřních úprav 
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budovy č.p. 74 do RO č. 1/2021. 

 

8) Lávka ve Švabinského ulici přes Havlíčkovy sady – havarijní stav- CN+SOD – Andaf-Tier s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na odstranění lávky v havarijním stavu od firmou ANDAF-TIER s.r.o., Primátorská 296/38, Praha 8, IČ: 

02330407, za částku 328 466,- Kč bez DPH, tj. 397 443,86 Kč včetně DPH. 

• uzavření smlouvy o dílo s firmou ANDAF-TIER s.r.o., Primátorská 296/38, Praha 8, IČ: 02330407 na odstranění lávky přes 

Havlíčkovy sady v havarijním stavu za částku 328 466,- Kč bez DPH, tj. 397 443,86 Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 397 443,86 Kč na odstranění lávky přes Havlíčkovy sady v havarijním stavu do 

rozpočtového opatření č.1/2021. 

 

9) Objednávka statického výkresu přístřešek - Košťál 

Usnesení  

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku pana Ladislava Košťála, U Jezera 2041, 155 00 Praha 5, IČ 18928188, DIČ CZ 6111051012 na zhotovení 

statického výkresu venkovního přístřešku na dvoře městského úřadu za cenu 11.945,- Kč včetně DPH  

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru vystavit objednávku panu Ladislavu Košťálovi, U Jezera 2041, 155 00 Praha 5, IČ 18928188, DIČ 

CZ 6111051012 na zhotovení statického výkresu přístřešku na dvoře městského úřadu za cenu 11.945,- Kč vč. DPH 

• ekonomickému odboru zařadit částku 11.945,- Kč do nejbližšího RO 

 


