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Výpis usnesení přijatých na 116. jednání rady města Řevnice ze dne 2.6.2021 

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

 

 

3) Dohoda o ukončení nájmu pozemku parc.č. 2711/2 – ul. Karlštejnská 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 10.9.2013 mezi městem Řevnice a paní M. R., na pronájem 

pozemku parc.č. 2711/2 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 46 m2, druh pozemku zahrada a to ke dni 31.12.2021. 

 

4) Pronájem pozemku parc.č. 2711/2 – ul. Karlštejnská 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem pozemku parc.č. 2711/2 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 46 m2, druh pozemku zahrada, panu T. P., bytem 

Karlštejnská č.e. 30, Řevnice, za nájemné 644,- Kč/rok a to od 1.1.2022 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 

5) Smlouva o provedení uměleckého výkonu - Komorní filharmonie Pardubice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu s Komorní filharmonií Pardubice, IČ: 00088447, jejímž předmětem 

je vystoupení Komorní filharmonie Pardubice v Lesním divadle Řevnicích dne 5. září 2021 v 19 hod. za celkovou odměnu 

ve výši 134.000,- Kč. 

 

6) Vnitřní úpravy budovy městského úřadu v budově č.p. 74 – nový termostat 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na dodávku a montáž nového termostatu út do 2.NP budova č.p.74 od firmy INCO 2000 s.r.o., Seifertova 

525, Příbram, IČ: 26438437, za částku 9 425,90 Kč včetně DPH.  

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku ve výši 9 425,90 Kč na dodávku a montáž termostatu út do budovy č.p. 

74 do RO č. 3/2021. 

 

7) Cenová nabídka na výkon koordinátora BOZP – Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ 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 projektu – Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ ve městě Řevnice, za celkovou částku 43 560,- Kč 

včetně DPH. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 43 560,- Kč na zajištění výkonu koordinátora BOZP na stavební práce – 

Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ ve městě Řevnice do rozpočtového opatření č. 3/2021. 

 

8) Zadávací dokumentace na výběr dodavatele stavebních prací projektu „Výstavba nové lávky 

v Havlíčkových sadech“ 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací projektu „Výstavba nové lávky 

v Havlíčkových sadech“ 

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

 

9) Servisní smlouva na zabezpečovací zařízení budovy č.p. 74 - Feglar 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• uzavření smlouvy s panem Ing. René Feglarem, Květoslava Mašity 456, Všenory, IČ: 43167471, na servisní úkony 

zabezpečovacího systému budovy městského úřadu č.p. 74, za hodinovou sazbu servisní činnosti 677,60 Kč + náklady na 

dopravné 9,70 Kč/km, ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

 

10) Smlouva Edenred Card, Ticket Restaurant - dodatek č. 3 a související smlouva GDPR 
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Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• uzavření obchodní smlouvy Edenred Card mezi městem Řevnice a společností Edenred CZ s.r.o., se sídlem Pernerova 

691/42, 186 00 Praha 8, IČ: 24745391, DIČ: CZ24745391, jejímž předmětem je nepeněžního plnění pro zaměstnance 

odběratele prostřednictvím multifunkční karty Edenred Card. 

• uzavření dodatku č. 3 k Obchodní smlouvě Ticket Restaurant mezi městem Řevnice a společností Edenred CZ s.r.o., se 

sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, IČ: 24745391, DIČ: CZ24745391, o zabezpečení závodního stravování pro 

pracovníky odběratele formou poukázek na stravování Ticket Restaurant, jehož předmětem je změna výše provize 

dodavateli na 1,2 % z celkové hodnoty objednávaných poukázek.  

• uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi městem Řevnice a společností Edenred CZ s.r.o., se sídlem Pernerova 

691/42, 186 00 Praha 8, IČ: 24745391, DIČ: CZ24745391, související se zpracování údajů poskytnutých společnosti na 

základě plnění vyplývajících z Obchodní smlouvy Edenred Card a Ticket Restaurant.  

           


