
 

1 

 

Výpis usnesení přijatých na 109. jednání rady města Řevnice ze dne 14.4.2021 

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

 

 

3) Pronájem části pozemku parc.č. 3659/2 za účelem skládky dřeva 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem části pozemku parc.č. 3659/2 (areál sběrného dvora a uzavřené skládky TKO) o výměře 791 m2 – viz. 

přiložený nákres - společnosti Prague Aluminium a.s., IČ: 24719153, sídlem Husitská 107/3, Praha 3 za účelem jeho 

využití jako skládka dřeva za nájemné stanovené znaleckým posudkem ve výši 39.550,- Kč/rok a uzavření nájemní 

smlouvy na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.  

 

4) Dotace na rok 2021 v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a 

mládeží“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• přidělení dotací na činnost na rok 2021 subjektům ve výši dle přiložené tabulky (dotace nižší než 50 tisíc Kč) a uzavření 

veřejnoprávních smluv o dotaci na činnost s příjemci dotací dle vzorové smlouvy schválené Radou města Řevnice dne 

19.2.2016.  

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města schválit přidělení dotace na činnost ve výši 76.915,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Řevnice, IČ: 

16949137, se sídlem Opletalova 89, 252 30 Řevnice a přidělení dotace na činnost ve výši 81.855,- Kč zapsanému spolku 

Sportclub Řevnice, IČ: 26562928, se sídlem Mníšecká 500, 252 30 Řevnice a uzavření veřejnoprávních smluv o dotaci 

s těmito subjekty. 

 

5) Dotace na rok 2021 v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, 

vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• přidělení dotací na podporu konkrétního projektu nebo akce na rok 2021 subjektům dle tabulky, která je přílohou 

usnesení a uzavření veřejnoprávních smluv o dotaci na podporu konkrétního projektu nebo akce s příjemci dotací dle 

vzorové smlouvy schválené Radou města Řevnice dne 19.2.2016.  

 

6) Záměr změny smlouvy o pronájmu pozemku - předzahrádka hostince U Rysů 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:   

• záměr změny smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 18.7.2019 mezi městem Řevnice a Martinem Novákem, IČ: 

76471021, se sídlem Mořina 141, 267 17 Mořina, která spočívá ve zvětšení výměry předmětu nájmu z 36 m2 na 43 m2 a 

to s účinností od 1.5.2021.   

 

7) Projektová dokumentace vodovod Slunečná 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o dílo s firmou HYDROPRO Engineering s.r.o., IČ 06659594, Boženy Němcové 12/2, 370 01 České 

Budějovice na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (včetně inženýrské činnosti a 

rozpočtu stavby) vodovodního řadu v ulici Slunečná za cenu 83.700,- Kč bez DPH (101.277,- Kč včetně DPH). 

 

8) SOVB-12-6025637-ČEZ Distribuce-ul. Dvořákova 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

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

§ 25 odst. 4 energetického zákona (70 délkových metrů venkovního vedení NN 0,4kV a 2 betonové stožáry)) v pozemku 

parc. č. 2580 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Dvořákova) v rozsahu dle geometrického plánu č. 2473-210206/2021 pro 

oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 16.000,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti č. 12-6025637/VB/001 „Řevnice Dvořákova č.p. 768 - NN“.  
 

9) Podání žádosti o dotaci z MPSV – odměny pro pracovníky PS - informace  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• podání žádosti o dotaci v rámci mimořádného dotační řízení MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního 

ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19.  
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10) Výběrové řízení – 2 strážníci Městské policie Řevnice  
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• vyhlášení opakovaného výběrového řízení na obsazení pracovních míst – 2 strážníků městské policie 

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

Alice Bečková 

 

11) Vnitřní úpravy budovy městského úřadu – interiérové doplňky - police 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od Pavla Synka, Na Víru 476, Lety, IČ: 64904521, na dodávku a montáž 17 ks dřevěných polic do 

kanceláří ve 2. NP za celkovou cenu 16 330,- Kč.  

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 16.330,- Kč, na dodávku a montáž dřevěných polic do 2. NP, do 

rozpočtového opatření č. 2/2021. 

 

12)  Uzavření kupní smlouvy – vozidlo Mulitcar M25 - Pavel Rada  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření kupní smlouvy s Pavlem Radou, Příčná 363, 252 30 Řevnice, IČ: 74920588, jejímž předmětem je nákup 

kompletně repasovaného nákladního vozidla Multicar M2510 s třístranným sklápěčem, VIN 12432 za cenu 260 000,-

Kč.  

 

13) Uzavření smlouvy o poskytování služby střežení objektu č.p. 74 v Řevnicích – Jablotron  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o poskytování služby střežení objektu č.p. 74 v Řevnicích s firmou Jablotron Security a.s., K dubu 

2328/2a, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 28501861 na dobu neurčitou s nákladem 641,- Kč vč. DPH za měsíc.  

 

14)  Uzavření Smlouvy o dílo – projektová dokumentace propojení vodovodu Rovinská/Palackého náměstí - 

HYDROPRO Engineering s.r.o 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o dílo s firmou HYDROPRO Engineering s.r.o., IČ 06659594, Boženy Němcové 12/2, 370 01 České 

Budějovice na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení nového vodovodního řadu 

propojení ulic Rovinská a Palackého náměstí (přes lávku) a úprava souběžného vedení kanalizačního řadu za cenu 

278.500,- Kč bez DPH (336.985,- Kč včetně DPH). 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 337 000,- Kč na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a 

stavební řízení nového vodovodního řadu propojení ulic Rovinská a Palackého náměstí (přes lávku) a úprava 

souběžného vedení kanalizačního řadu do rozpočtového opatření č.2/2021. 

 

15) Změna směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• vnitřní předpis č. 1/2021 - změnu směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v přiloženém znění 

 

16) Zadávací dokumentace na výběr dodavatele stavebních prací projektu „Revitalizace brownfieldu „Sklad 

13“ ve městě Řevnice“ 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací projektu „Revitalizace brownfieldu 

„Sklad 13“ ve městě Řevnice“ 

• hodnotící komisi ve složení: ing.arch. Šárka Sodomková, Bohdana Slámová, Martin Rovenský – TDS náhradníci: Ing. 

Tomáš Smrčka, Michal Kliner  
 

 

17) Komise pro otevírání obálek VŘ -sociální pracovník PS Řevnice  
Rada města schvaluje:  

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

Jaskevičová. 


