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Výpis usnesení přijatých na 101. jednání rady města Řevnice ze dne 17.2.2021 

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

 

3) Výpůjčka nebytových prostor v č.p. 29 Divadelnímu souboru Řevnice   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• bezplatnou výpůjčku sklepních prostor v budově č.p. 29 (Zámeček) – místnosti o výměře 36,5 m2 a místnosti o výměře 12,1 

m2 spolku Divadelní soubor Řevnice, IČO: 26515164, se sídlem Mníšecká 29, 252 30 Řevnice a to na 1 rok do 28.2.2022, 

s měsíčním hrazením paušálu za služby ve výši 500,- Kč a uzavření smlouvy o výpůjčce. 
 

4) Pronájem pozemku parc.č. 442 

Rada města schvaluje: 

• pronájem pozemku parc.č. 442 v k.ú. Řevnice o výměře 228 m2 paní Daně Macákové na dobu neurčitou s 6-měsíční 

výpovědní lhůtou, inflační doložkou, za nájemné stanovené znaleckým posudkem ve výši 13.680,- Kč/rok a uzavření 

nájemní smlouvy.  
 

5) SOSB-VB-STL plynovod a plynovodní přípojka-GasNet, s.r.o.-ul. Rovinská 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• budoucí zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení 

včetně jeho příslušenství (STL plynovod a plynovodní přípojky) a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to k pozemkům parc. č. 2902/2 a 

parc.č. 2692/14 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Rovinská) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného GasNet, s.r.o., IČ: 

27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč (bez DPH) na dobu neurčitou 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.  
 

6) Technický a autorský dozor na akci revitalizace Tůní 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o dílo s firmou VZD Invest s.r.o., IČ 26954834, sídlo Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice na technický dozor 

investora a autorský dozor na akci „Vodní tůně na slepém rameni Berounky, k.ú. Řevnice" za cenu 90.000,- Kč bez DPH, 108.900,- 

Kč vč. DPH.  

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 108 900,- Kč na technický dozor investora a autorský dozor na akci „Vodní tůně na slepém 

rameni Berounky, k.ú. Řevnice do rozpočtového opatření č. 1/2021 

 

7) Studie technického řešení náhrady stávajícího mostu do lokality Za Vodou 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o dílo s firmou Pontex, spol. s r.o., IČ: 40763439, sídlo Bezová 1658, 147 14, Praha 4 za cenu 293.900,- Kč 

(355.619,- Kč vč. DPH) na studii technického řešení (průzkumné práce, ověření využitelnosti spodní stavby, návrh parametrů 

mostu, varianty technického řešení, odhad stavebních nákladů, porovnání, vyhodnocení a rozpracování variant) nového 

mostu/rekonstrukce do lokality Za Vodou. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit čátku 355.700,- Kč na studii technického řešení nového mostu/rekonstrukce do lokality Za Vodou 

do rozpočtového opatření č. 1/2021. 

 

8) Studie proveditelnosti FVE v areálu uzavřené skládky – uzavření SOD -Ing. Bartoň 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. Jan Bartoň, IČ:72231955, DIČ:CZ 7004090027, K Voškovu 285, 267 29 Zadní Třebaň za 

cenu  269.982,- Kč bez DPH, resp.  326.678,- Kč vč. DPH na zhotovení studie proveditelnosti výstavby FVE (návrh FVE – 

uspořádání, krajinný profil, požadavky na údržbu, zpráva o předpokládané výrobě, studie povolení nezbytných k záměru, 

podmínky a požadavky na připojení do sítě, finanční proveditelnost) v areálu uzavřené skládky Na Bořích. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit výdaj 326.678,- Kč na studii proveditelnosti výstavby FVE v areálu uzavřené skládky Na Bořích 

do nejbližšího rozpočtového opatření.  

 

9) Úpravy budovy městského úřadu v budově č.p. 74 – žaluzie, fasádní prvky 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 
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• cenové nabídky na dokončení úprav budovy městského úřadu: 

BS SERVIS Řevnice s.r.o., V Zátiší 908, Řevnice, IČ: 45148333, dodávka a montáž okenních žaluzií do kanceláří 2. NP 

v počtu 5 ks za celkovou částku 8 057,- Kč včetně DPH 

Dvoukřídlá informační vitrína od firmy FORPLAST SYSTEMS s.r.o za částku 12 310,- Kč včetně DPH 

a 2 ks fasádních držáků na vlajky + smuteční vlajku, od firmy Vlajky EU s.r.o., za celkovou částku 14 883,- Kč včetně 

DPH.  

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku ve výši 35 250,- Kč na práce spojené s úpravami budovy č.p. 74 do RO č. 

1/2021. 

 

10) Vnitřní úpravy budovy městského úřadu v budově č.p. 74 – dveře kanceláří 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na dodávku a montáž nových dveřních křídel v povrchové úpravě CPL do 2.NP budovy městského úřadu 

od firmy CAG s.r.o., Kytín 19, Mníšek pod Brdy, IČ: 25686925 za částku 31 911,33 Kč vč. DPH. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku ve výši 32 000,- Kč na dodávku a montáž dveřních křídel do 2. NP v budově 

č.p. 74 do rozpočtového opatření č. 1/2021. 

 

11) Cenová nabídka na výkon koordinátora BOZP – Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od Ing. Jaroslava Ptáčka, Varnsdorfská 330/19, Praha 9, IČ: 88920372 na zajištění výkonu koordinátora 

BOZP na stavbu Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice, za částku 52 000,- kč bez DPH tj. 62 920,- Kč včetně DPH, 

za předpokladu trvání stavby 6 měsíců. 

• uzavření Smlouvy o výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby „Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnic“ s Ing. 

Jaroslavem Ptáčkem, Varnsdorfská 330/19, Praha 9, IČ: 88920372. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 62 920,- Kč na zajištění výkonu koordinátora BOZP na stavbu Multifunkční hřiště 

pro ZŠ do rozpočtového opatření č. 1/2021. 

 

12) Komwag - požadavek na navýšení ceny za odstranění/využití plastového odpadu 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí: 

• s jednostranným požadavkem firmy Komwag, podnik čistoty a údržby města a.s., sídlo Perucká 2542/10, Praha 2 

Vinohrady na navýšení ceny za odstranění/využití tříděných plastů o 2.000,- Kč bez DPH na tunu 

Rada města ukládá: 

• starostovi města odeslat firmě Komwag, podnik čistoty města a.s. zamítavou odpověď na jednostranný požadavek 

v přiloženém znění. 


