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Výpis usnesení přijatých na 101. jednání rady města Řevnice ze dne 10.2.2021 

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

 

3) Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města k vydání obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, která je přílohou 

tohoto usnesení.  

Rada města ukládá: 

• starostovi předložit vydání vyhlášky na program nejbližšího zasedání Zastupitelstva města Řevnice. 

 

4) SOVB-12-6023548/1-ČEZ Distribuce-ul. Podbrdská 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 

4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení NN) v pozemku parc. č. 645/28 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Podbrdská) 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 2422-18773/2020 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- 

Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 12-6023548/1.  

 

5) Žádost o rozšíření předmětu podnájmu parc.č. 2699 - koupací louka  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájmu na užívání části pozemku parc.č. 2699 v k.ú. Řevnice uzavřené dne 24.4.2018 mezi 

městem Řevnice a Jaroslavem Svitákem, IČ: 05041112, sídlem Selecká 645, 252 30 Řevnice, jehož předmětem je rozšíření výměry 

předmětu podnájmu ze 43 m2 na 69 m2 a rozšíření účelu podnájmu o umístění kontejneru o rozměru 2,2m x 4m a parkování 

automobilu pro zásobování půjčovny a občerstvení (viz. přiložená situace).  

 

6) Výběrové řízení – 3 strážníci Městské policie Řevnice a složení komise pro výběr uchazečů 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovních míst – 3 strážníků městské policie 

• složení komise pro výběrové řízení ve složení: Veronika Matoušková, Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Alice Bečková, náhradník Petra 

Karešová 

 

7) Výběrové řízení – vedoucí pečovatelské služby  

Usnesení: 

Rada města ukládá:  

• starostovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Pečovatelské služby Řevnice. 

Rada města schvaluje:  

• komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Mgr. Monika Gorošová, Ing. Alice Bečková, náhradník: Věra 

Jaskevičová. 

 

8) SMLOUVA o poskytování služby INTERNET BUSINESS / IOL ETHERNET 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření smlouvy o poskytování služby Internet business/IOL ethernet mezi městem Řevnice a společností O2 Czech Republic 

a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, DIČ CZ60193336 za cenu 4530,- Kč bez DPH/měsíčně 

na období 24 měsíců a s garancí přenosové rychlosti 30 Mbit/s.  

 

9) Uzavření smlouvy o dílo – Výstavba oplocenek na LHC Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření smlouvy o realizaci oplocenek na lesním hospodářském celku (LHC) Řevnice se společností Šamata s.r.o., Ostroh 58, 

350 02 Poustka, IČO: 28885953 v celkové ceně díla 270 690,- Kč bez DPH. 

 

10) Informace České pošty – změna otevíracích hodin pro veřejnost 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

• informaci vedoucího oblastní pošty Ivana Sutnara o změně otevíracích hodin pro veřejnost na pobočce České pošty Řevnice.  

Rada města ukládá:  

• na základě nesouhlasného stanoviska radních starostovi města zaslat na oblastní poštu II, Praha 515 písemnou žádost o úpravu 

změny otevíracích hodin pro veřejnost v jiném rozsahu než je navrhované celkové uzavření sobotního provozu.  
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11) Zpracování dokumentace pro žádost o dotaci na rekonstrukci budovy Zámečku 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nabídku atelieru Projektil architekti s.r.o., IČ 27118436, sídlo Malátova 13, Praha 5 na zpracování podkladů k žádosti o 

dotaci (MMR – rekonstrukce veřejných budov) v rozsahu: textová část (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva v 

rozsahu PD k SP, výkresová část situační výkres, položkový rozpočet v podrobnosti dle DSP v systému ÚRS/RTS v ceně 

85.800,- Kč bez DPH, resp. 103.818,- Kč vč. DPH a v termínu podání žádosti o dotaci do 5.3.2021. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru připravit smlouvu o dílo s atelierem Projektil architekti s.r.o., IČ 27118436, sídlo Malátova 13, 

Praha 5 na zpracování podkladů k žádosti o dotaci v ceně 85.800,- Kč bez DPH, resp. 103.818,- Kč vč. DPH a v termínu 

podání žádosti o dotaci do 5.3.2021 

 

12) Dotační managment pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci Zámečku  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nabídku firmy Agentura regionálního rozvoje ČR, Molatrade s.r.o., IČ 04634276, Osek nad Bečvou 207, 751 22 Osek nad 

Bečvou, jednatel mgr. Tomáš Jurčeka na vypracování a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy Zámečku 

z programu MMR – rekonstrukce veřejných budov za cenu 108.900,- Kč vč. DPH  včetně  administrace projektu. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru připravit smlouvu o dílo s firmou Agentura regionálního rozvoje ČR, Molatrade s.r.o., IČ 

04634276, Osek nad Bečvou 207, 751 22 Osek nad Bečvou, jednatel mgr. Tomáš Jurčeka na vypracování a podání žádosti 

o dotaci na rekonstrukci budovy Zámečku z programu MMR – rekonstrukce veřejných budov za cenu 108.900,- Kč vč. 

DPH  včetně  administrace projektu. 
         


