Výpis usnesení přijatých na 110. jednání rady města Řevnice ze dne 21.4.2021
(upraveno podle zákona zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění)
3) Koupě pozemků parc.č. 2947/19 a 2926/4 – ul. Čajkovského a ul. Chodská
Usnesení:
Rada města doporučuje:
• zastupitelstvu města schválit koupi pozemku parc.č. 2947/19 v obci a k.ú. Řevnice, ostatní komunikace, o výměře 310
m2 a koupi pozemku parc.č. 2926/4 v obci a k.ú. Řevnice, ostatní komunikace, o výměře 334 m2, který vznikne oddělením
z pozemku parc.č. 2926 na základě geometrického plánu č. 2457-30/2020 za kupní cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 64.400,Kč. Rozpočtově kryto z § 3639 položka 6130 (pro rok 2021 je v rozpočtu plánováno 100.000).
4) Darovací smlouva - vodovodní řad v pozemku parc.č. 2902/2
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• bezplatné nabytí inženýrské sítě do majetku města a to prodloužení stávajícího vodovodního řadu v pozemku parc. č.
2902/2 v obci a k.ú. Řevnice vybudovaného z polyetylenového potrubí PE110x6,6 mm v délce 20 m vyznačeného v
přiložené situaci v měřítku 1:200 od manželů M. P. a J. Jones a uzavření darovací smlouvy s manželi Jones.
5) Oblastní závod v orientačním běhu
Usnesení:
Rada města souhlasí:
• s konáním oblastního závodu v orientačním běhu pořádaného spolkem Universitní sportovní klub Praha, IČ: 393495,
se sídlem Na Folimance 2, 120 00 Praha 2, v lese na území katastru města Řevnice dne 15.5.2021 v době od cca 9 do 17
hod za předpokladu dodržení aktuálně platných vládních nařízení a provedení řádného úklidu po skončení akce.
6) Darovací smlouva Zelený Ostrov
Usnesení:
Rada města souhlasí:
• s uzavřením darovací smlouvy se Zelený Ostrov s.r.o. (obdarovaný), 5. května 3, 252 29 Dobřichovice, IČ 27445747,
jednatelka MUDr. Vladimíra Hejmová na poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč na podporu služby Přibližování v roce
2021 s příkazem uvedeným v textu darovací smlouvy, která je součástí usnesení.
Rada města ukládá:
• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 50.000,- Kč na poskytnutí daru společnosti Zelený Ostrov (podpora služby
Přibližování) do rozpočtového opatření č. 2/2021.
7) Aktualizace ceníku prací EKOS
Rada města bere na vědomí:
• ceník prací společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., Na Bořích 1077, 25230 Řevnice, IČ: 47551828, platný od 1.5.2021.
8) Výsledky EKOS 2/2021
Rada města bere na vědomí:
• výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice
za období 2/2021.
9) Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) na související objekty s
rekonstrukcí silnice II/115 – SHB a.s.
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• uzavření Smlouvy o dílo se společností SHB, a.s., Masná 8, Ostrava, IČ:25324365 na projekční práce v rozsahu
dokumentace pro provedení stavby (PDPS), inženýrskou činnost, soupis prací a rozpočet pro projekt souvisejících
objektů v majetku města při rekonstrukci komunikace II/115 Řevnice – Vižina 2.etapa - rekonstrukce místních
komunikací, novostavby a rekonstrukce chodníků, objekty dešťové kanalizace, úpravy splaškové kanalizace,
rekonstrukce VO a případných vyvolaných přeložek inženýrských sítí, které budou navazovat na realizaci
rekonstrukce „II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce 2. etapa za cenu 591.000,- Kč bez DPH (715.110,- Kč včetně DPH).
Rada města ukládá:
• ekonomickému odboru zařadit částku 715.110,- Kč na projekční práce stupně PDPS (dokumentace pro provedení
stavby) související s rekonstrukcí komunikace II/115, do rozpočtového opatření č.3/2021
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10) Cenová nabídka a uzavření SOD na dopravní řešení uličního prostoru, odvodnění srážkových vod,
veřejný vodovod a VO ulic Mírová a Podbrdská v Řevnicích – Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o.
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• cenovou nabídku od společnosti Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o., Náchodská 2421, Praha 9, IČ: 18626084 na
projekční a inženýrské práce v rámci stavby: rekonstrukce ul. Mírová, za částku 470 000,- Kč bez DPH (568 700,- Kč
vč. DPH).
• uzavření Smlouvy o dílo se společností Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o., Náchodská 2421, Praha 9, IČ:
18626084 na projekční a inženýrské práce v rámci stavby: rekonstrukce ul. Mírová, za částku 470 000,- Kč bez DPH
(568 700,- Kč vč. DPH).
Rada města ukládá:
• ekonomickému odboru zařadit částku 568 700,- Kč na projekční a inženýrské práce v rámci stavby: rekonstrukce ul.
Mírová do rozpočtového opatření č. 3/2021.
11) Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 273 – 2 vyhrazená parkovací místa pro ordinaci kardiologie a
angiologie
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• záměr pronájmu části pozemku parc. č. 273 v obci a k.ú. Řevnice (ulice 28. října) o velikosti 2,3 x 11,5 m – viz. přiložený
nákres – společnosti Kardiologie Řevnice s.r.o. za účelem zřízení 2 vyhrazených parkovacích míst pro pacienty
kardiologické a angiologické ordinace provozované v č.p. 1061 v ulici 28. října.
12) Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 273 – 2 vyhrazená parkovací místa pro psychiatrickou ambulanci
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• záměr pronájmu části pozemku parc. č. 273 v obci a k.ú. Řevnice (ulice 28. října) o velikosti 2,2 x 11 m – viz. přiložený
nákres – společnosti Psychiatrie Řevnice s.r.o. za účelem jeho užívání jako 2 vyhrazená parkovací místa pro pacienty
psychiatrické ambulance provozované v č.p. 1060 v ulici 28. října.
13) Uzavření SOD - Projekt úpravy tělesa skládky 2021
Usnesení:
Rada města schvaluje:
• uzavření smlouvy o dílo s firmou KAPEX s.r.o., Matějská 2544/26, Praha 6, IČ 28082745 na vypracování projektové
dokumentace na úpravu tělesa skládky, včetně posouzení z hlediska krajinářského rázu v návaznosti na vydaná platná
rozhodnutí a projednání s dotčenými orgány za cenu 90.000,- Kč bez DPH (108.900,- Kč vč. DPH). Dále je součástí
projektu výkresová dokumentace svahových zátarasů a osazovací plán.
Rada města ukládá:
• ekonomickému odboru zařadit částku 108.900,- Kč na vypracování projektové dokumentace na úpravu tělesa skládky,
včetně posouzení z hlediska krajinářského rázu v návaznosti na vydaná platná rozhodnutí a projednání s dotčenými
orgány do rozpočtového opatření č. 3/2021.
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