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Výpis usnesení přijatých na 112. jednání rady města Řevnice ze dne 5.5.2021 

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

 

 

 

3) Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – parc.č. 3554/1 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• ukončení nájemní smlouvě uzavřené dne 17.1.1996 mezi městem Řevnice a paní J. M., jejímž předmětem je užívání 

pozemku parc.č. 3554/1 v k.ú. Řevnice o výměře 19 m2 a to dohodou k 30.4.2021. 

 

4) Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu pozemku -  předzahrádka hostince U Rysů 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:   

• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu pozemku uzavřené dne 18.7.2019 mezi městem Řevnice a Martinem 

Novákem, IČ: 76471021, se sídlem Mořina 141, 267 17 Mořina, jehož předmětem je zvětšení výměry předmětu nájmu z 

36 m2 na 43 m2 a alikvotní zvýšení ročního nájemného z 19.612,- Kč na 23.424,- Kč a to s účinností od 17.5.2021. 

 

5) Podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje –informace -navýšení mzdových nákladů PS 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• podání žádosti o dotaci v rámci mimořádného dotační řízení Středočeského kraje pro rok 2021  na podporu sociálních 

služeb. Účelem dotace je i spolufinancování nákladů na nařízení vlády č. 603/2020 Sb. navýšení platů/mezd, které souvisí 

s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

 
6) Souhlas s umístěním informační tabule – ZUŠ Řevnice  

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

• s umístěním informační tabule s označením školy (ZUŠ Řevnice) na budově č.p.29 a č.p. 64. Podmínkou souhlasu je 

konzultace označení budovy č.p.29 a č.p.64 s Ing. Arch. Balejovou.  

 

7) Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele – Vodní Tůně na slepém rameni Berounky  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací projektu Vodní tůně na slepém rameni 

Berounky 

• hodnotící komisi ve složení: Ing. Arch. Alice Čermáková, Bohdana Slámová, Michal Kliner náhradníci: Věra 

Jaskevičová, Ing. Tomáš Smrčka 

 

8) Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele – Obnova technologie úpravy vody v 

Řevnicích 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• zadávací dokumentace na výběr dodavatele stavebních prací projektu Obnova technologie úpravy vody v Řevnicích 

• hodnotící komisi ve složení Ing. Tomáš Smrčka, Bohdana Slámová, Michal Kliner náhradníci: Věra Jaskevičová, Ing. 

Arch. Alice Čermáková  

 

9) Cenová nabídka na zpracování monitorovacích zpráv k projektům v době jejich udržitelnosti – 

„Vybavení odborných učeben a Výstavba a modernizace terminálu – přestupního uzlu – město Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku a objednávku na zpracování monitorovacích zpráv k projektům, v době jejich udržitelnosti - 

„Vybavení odborných učeben a Výstavba a modernizace terminálu – přestupního uzlu – město Řevnice“ od firmy 

ACCON managers & partners, s.r.o., Šmeralova 170/31, Praha 7, IČ: 26724791, kdy nabízená cena plnění za 

zpracování jedné monitorovací zprávy o udržitelnosti jednoho projektu činí 6.000,- Kč bez DPH (tj. 7.260,- Kč včetně 

DPH), celková částka za zpracování zpráv bude činit 12.000,- Kč bez DPH (tj. 14.520,- Kč vč. DPH). 

Rada města ukládá:  
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• ekonomickému odboru zařadit částku 14.520,- Kč na zpracování monitorovacích zpráv k projektům, v době jejich 

udržitelnosti - „Vybavení odborných učeben a Výstavba a modernizace terminálu – přestupního uzlu – město 

Řevnice“, do rozpočtového opatření č. 3/2021. 

 

 

 

10) Schválení vítězné nabídky a uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• vítěze výběrového řízení na zakázku s názvem „Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ ve městě Řevnice“ firmu ISP 

s.r.o., Modřanská 11, Praha 4, IČ: 45791848, za nabídkovou cenu 4.658.955,17 Kč bez DPH (5.637.335,76 vč. DPH)  

• uzavření smlouvy o dílo s firmou ISP s.r.o., Modřanská 11, Praha 4, IČ: 45791848 

 

11) Výstavba kanalizačních řadů pro sportovní halu  - Technický dozor -Petr Lžička 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku a objednávku na zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci výstavby kanalizačních řadů 

na školním pozemku od pana Petra Lžičky, U Smíchovského hřbitova 15, Praha 5, IČ: 45295522, který nabízí zajištění 

výkonu TDS za celkovou částku 13.500,- Kč. Není plátce DPH.  

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 13.500,- Kč na zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci výstavby 

kanalizačních řadů na školním pozemku do rozpočtového opatření č. 3/2021 

 

12) Zajištění autorského dozoru na akci „Multifunkční hřiště pro ZŠ Řevnice“ -Eva Palová 

Usnesení: 
Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku a objednání zajištění autorského dozoru stavby při realizaci projektu „Multifunkční hřiště pro ZŠ 

Řevnice“ předloženou paní Evou Palovou, Svárovec 1012, Zlín, IČ: 74396722 za celkové předpokládané náklady 

42.500,- Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 42.500,- Kč na zajištění autorského dozoru stavby při realizaci projektu 

„Multifunkční hřiště pro ZŠ Řevnice“ do rozpočtového opatření č. 3/2021 

 

13) Žádost o pronájem nebytového prostoru v č.p. 928 -  provozování kadeřnictví 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• záměr pronájmu místnosti č. 123 v přízemí budovy č.p. 928 ve Školní ulici dvě středy v měsíci od 14:00 do 17:00 hod. 

paní Markétě Voborníkové, IČ: 43100431, Trubská 228, 267 18 Hlásná Třebaň za účelem poskytování kadeřnických 

služeb. 

 

14) Schválení kupní smlouvy automobil technické služby  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

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

kategorie N1 Volkswagen Caddy, VIN  WV2ZZZ2KZ6X014475za cenu 57.300,- Kč.  

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 57.300,- Kč na nákup vozidla kategorie N1 Volkswagen Caddy do rozpočtového 

opatření č. 3/2021 

 

15)  Smlouva o dílo Kapex – monitoring skládky  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o dílo se společností Kapex ,s.r.o., sídlem Matějská 2544/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 28082745 za 

cenu 48. 469,- Kč bez DPH /ročně a 58.647 Kč včetně DPH. Předmětem smlouvy je monitoring skládkových plynů, 

monitoring drenážních vod a spodních vod v okolí skládky a pravidelné zprávy zahrnující analýzy zjištěných hodnot.  

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 59.000,- Kč na monitoring skládkových plynů, monitoring drenážních vod a 

spodních vod v okolí skládky a pravidelné zprávy zahrnující analýzy zjištěných hodnot do rozpočtového opatření č. 

3/2021 

 



 

3 

 

16)  Lesní divadlo Řevnice – stavební úpravy objektu WC  -nabídka průzkumných prací -JK envi s.r.o 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku společnosti JK envi s.r.o., Vyšehradská 320/49, Praha 2, 128 00, IČ: 27235491, DIČ: CZ27235491 na 

provedení inženýrskogeologického průzkumu pro projektovanou výstavbu nového objektu WC v areálu lesního divadla 

v Řevnicích za částku 8.850,- Kč bez DPH (tj. 10.708,50 Kč vč. DPH). 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru objednat u společnosti JK envi s.r.o., Vyšehradská 320/49, Praha 2, 128 00, IČ: 27235491, DIČ: 

CZ27235491 provedení inženýrskogeologického průzkumu pro projektovanou výstavbu nového objektu WC v areálu 

lesního divadla v Řevnicích za částku 8.850,- Kč bez DPH (tj. 10.708,50 Kč vč. DPH) a zařadit uvedenou částku do 

rozpočtového opatření č. 3/2021. 

 

                    17)  Smlouva o poskytování Hostingových služeb 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o poskytování Hostingových služeb, se společností ALIS, spol. s.r.o. se sídlem Mariánská 538/21, 470 

01  Česká Lípa, , IČ: 00672416, DIČ: CZ00672416, za kalendářní rok v datovém centru ALIS za objem uložených dat 

do 5 GB za cenu ve výši 2.900,- Kč bez DPH (tj. 3.509,- Kč včetně DPH). Cena Hostingových služeb pro rok 2021 je 

poměrná a to ve výši 2.600,- Kč bez DPH (tj. 3.146,- Kč včetně DPH).   

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 3.200,- Kč na poskytování Hhostingových služeb od společnosti ALIS do 

rozpočtového opatření č. 3/2021 

• ekonomickému odboru zařadit částku 3.600,- Kč na poskytování Hostingových služeb od společnosti ALIS do rozpočtu 

na rok 2022 

  


