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Výpis usnesení přijatých na 118. jednání rady města Řevnice ze dne 23.6.2021 

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

 

 

3) Žádost o souhlas s projekcí letního kina a povolení vyvěšení propagačního banneru – Gong z.s. 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

• s osmi projekcemi letního kina pořádanými spolkem Gong z.s., IČ: 28558570, se sídlem Opletalova 89, 25230 Řevnice na 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích a to 9., 16., 23. a 30.7. od 21:30 hod. do 24:00 hod., 6. a 13.8. od 21:00 hod. do 

24:00 hod., 20. a 27.8. od 20:30 hod. do 23:30 hod.; 

• s vyvěšením propagačního banneru letního kina o velikosti 2,5 x 2,5 m mezi stromy na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

v místě projekčního plátna v období od  1.7. do 28.8.2021. 

 

4) SOSB-VB-12-6028591-1-ČEZ Distribuce-ul. V Luhu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční 

soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o  služebnosti podle § 1257 až § 1266 

občanského zákoníku (v zemi umístěné nové kabelové vedení NN v rozsahu cca 8 délkových metrů) v pozemku parc.č. 3448/12 

v k. ú. Řevnice (budoucí chodník v ulici V Luhu) pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 2.700,- 

Kč (bez DPH); 

• udělení souhlasu s provedením stavby zařízení distribuční soustavy ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona a 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6028591-1. 

 

 

5) Úvěr pro Dolnoberounské vodárenské družstvo – uzavření Smlouvy o úvěru 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. uzavření Smlouvy o úvěru mezi společností 

EKOS Řevnice a Dolnoberounským vodárenským družstvem, IČ:09858326, Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice v přiloženém 

znění.  

 

6) Vnitřní úpravy budovy městského úřadu č.p. 74 – sádrokartonářské práce 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• navýšení původní cenové nabídky od Jana Mrázka, Bezručova 787, Dobřichovice, IČ: 61012602, na práce na dokončení sdk 

konstrukcí ve 2.NP (kastlíky a akustický podhled v chodbě) a přeložení minerálního podhledu v budoucí kanceláři 

stavebního úřadu ve 3.NP, za o částku 6.784,75 Kč bez DPH. Nová cenová nabídka na uvedené práce tak činí 72.357,40 Kč 

bez DPH, tj. 87.552,45 Kč včetně DPH 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 8.209,55 Kč na práce spojené s dokončením vnitřních úprav budovy č.p. 74 do 

RO č. 5/2021. 

 

7) Rekonstrukce dřevěného skladu u nádraží – brownfield – přemístění kamerového zázemí 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od firmy INVESSALES spol. s r.o., Podskalská 22, Praha 5, IČ: 62957678, za přemístění zázemí 

kamerového systému v dřevěném skladu u nádraží za částku 143.562,- Kč bez DPH (173.710,- Kč včetně DPH) 

 Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 173.710,- Kč na přemístění zázemí kamerového systému do RO č. 5/2021. 

 

8) Cenová nabídka - Vytvoření webových stránek sběrného dvora- Ing. Kovařík  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od Ing. Pavla Kovaříka, IČO:76233006, sídlem Obroková 283/23, Znojmo na vytvoření webové prezentace 

sběrného dvora dle předloženého návrhu za cenu 49.000,- Kč, neplátce DPH. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 49.000,- Kč za vytvoření webových stránek sběrného dvora do RO č. 5/2021. 

 

9) Cenová nabídka - vzorkování a rozbory vzorků na skládce a kompostárně -KAPEX 
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Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku společnosti Kapex s.r.o., sídlem Matějská 2544/26,160 00 Praha 6, IČ:28082745, DIČ: CZ28082745 na 

realizaci vzorkování a rozborů odebraných vzorků na skládce a kompostárně cena činí 59.400,- Kč bez DPH (tj.71.874,- Kč 

včetně DPH).  

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 71.874,- Kč za vzorkování a rozbory vzorků na skládce a kompostárně   do RO 

č. 5/2021. 

 

10) Smlouva o rozvoji území Tyršova 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o rozvoji území se stavebníky A. K., a H. P., obě bytem Řevnice jejímž předmětem je příspěvek stavebníka 

ve výši 25.000,- Kč na veřejnou infrastrukturu  podle Zásad pro výstavbu na území města Řevnice schválených 

zastupitelstvem města dne 7.9.2020 v souvislosti s výstavbou novostavby rodinného domu na pozemku parc.č. 359 v k.ú. 

Řevnice. 

 

11) Cenová nabídka na informační tabulky – budova úřadu 

Usnesení: 
Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku a objednávku na dodávku informačních tabulek a popisů do interiéru budovy městského úřadu, za 
částku 13 552,- Kč včetně DPH od firmy Zábroš s.r.o. - Pavel Zábranský, Tyršova 304, Řevnice, IČ:47535032.  

Rada města ukládá: 
• ekonomickému odboru zařadit částku 13 552,- Kč na dodávku informačních tabulek do RO č.5/2021 (§ 3613, pol. 6121). 

 

12) Schválení vítězné nabídky a uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Vybudování bezpečných cyklotras ve městě 

Řevnice“ – lávka Havlíčkovy sady 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• vítěze výběrového řízení na zakázku s názvem „Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice“ firmu T 4 Building 

s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín, IČ: 04352530, za nabídkovou cenu 5 988 919,58 Kč bez DPH (7 246 589,06 vč. DPH), 

• uzavření smlouvy o dílo s firmou T 4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín, IČ: 04352530. 

 

13) Cenová nabídka a uzavření smlouvy o dílo - projekt přestavby budovy Základní umělecké školy v Řevnicích   

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření smlouvy o dílo s atelierem Projektil architekti s.r.o., Malátova 13, 150 00 Praha 5, IČ 27118436 na vypracování 

projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení na přestavbu budovy Základní umělecké školy v Řevnicích 

čp. 29 včetně součinnosti pro obstarání povolení za celkovou cenu 590.000,- Kč bez DPH (713.900,- Kč vč. DPH). 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 713.900,- Kč na pořízení projektu přestavby budovy Základní umělecké školy 

v Řevnicích čp. 29 do rozpočtového opatření č. 5/2021. 

 

14) Smlouva o zajištění přeložky plynové přípojky do budovy 1. stupně ZŠ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000238486 s distribuční 

společností GasNet, s.r.o., jejímž předmětem je závazek města zajistit na své náklady pro distribuční společnost GasNet 

(vlastník plynového zařízení) veškeré činnosti spojené s provedením přeložky plynové přípojky do budovy 1. stupně základní 

školy v Revoluční ulici (vyvolaná posunem chodníku a oplocení areálu I. stupně).  

 

15) Odměna ředitelce ZUŠ 

Usnesení:  

Rada města neschvaluje/schvaluje:  

• odměnu ředitelce Základní umělecké školy Řevnice MgA. Ivaně Junkové.  

 

16) Odměna řediteli ZŠ 

Usnesení:  

Rada města neschvaluje/schvaluje:  

• odměnu řediteli Základní školy Řevnice Mgr. Tomáši Řezníčkovi.  
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17) Odměna ředitelce MŠ 

Usnesení:  

Rada města neschvaluje/schvaluje:  

• odměnu ředitelce Mateřské školy Řevnice Pavlíně Neprašové.  

18) SOSB-VB- 8800103818_1/BVB/P-přeložka STL plynové přípojky-GasNet, s.r.o. - ul. Třebaňská 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

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

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

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to k pozemku parc.č. 2649 v obci a k.ú. Řevnice 

(ul. Třebaňská) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 

Ústí nad Labem, za jednorázovou úplatu 1000,- Kč (bez DPH) na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene č. 8800103818_1/BVB/P.  

 

19) Souhlas zřizovatele se zřízením přípravné třídy a o výjimku z minimálního počtu dětí 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

• se zřízením přípravné třídy základní školy při ZŠ Řevnice ve školním roce 2021/2022. 

• s udělením výjimky z minimálního počtu dětí vzdělávaných v přípravné třídě při ZŠ Řevnice dle §23 odst.4 školského 

zákona.  

 

20) SOSB-VB-8800104622_1BVBP/P-přeložka STL plynové přípojky-GasNet, s.r.o. - budova č.p. 901 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

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

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

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to k pozemku parc.č. 541 v obci a k.ú. Řevnice 

(ul. Revoluční) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí 

nad Labem, za jednorázovou úplatu 500,- Kč (bez DPH) na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene č. 8800104622_1BVBP/P.  

 

21) Smlouva o zpracování osobních údajů – Petr Zajíc software 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností Petr Zajíc software, Větrná 662,463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 

48274071, DIČ: CZ7304092323, jejímž předmětem je zajištění cloudových služeb pro uložení dat Správce získaných 

provozem počítačového informačního systému „Pečovatelská služba“ za částku 363,- Kč vč.DPH za každých 30 dnů trvání 

smlouvy.  

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 4.356,- Kč za zajištění cloudových služeb pro uložení dat pro Pečovatelskou 

službu do RO č. 5/2021. 

 

22) Dodatek č. 1 smlouvy o technické podpoře  -VITA software 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Dodatku č.1 SMLOUVY O TECHNICKÉ PODPOŘE číslo 10/17 se společností VITA software, s.r.o., Na Beránce 

57/2, 160 00 Praha 6, IČO 61060631, jehož předmětem je změna Přílohy smlouvy „SPECIFIKACE“. Cena služby za jedno 

čtvrtletí činí 3.630,- Kč vč. DPH. 

 Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 14.520,- Kč za služby o technické podpoře u software pro stavební úřad do RO 

č. 5/2021. 

 

 


