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Výpis usnesení přijatých na 120. jednání rady města Řevnice ze dne 14.7.2021 

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

 

 

3) Účast města v elektronické aukci – koupě hasičského cisternového vozu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• účast města Řevnice jako dražitele ve veřejné elektronické aukci probíhající na serveru verejnedrazby.cz pod evidenčním 

číslem A6172 za účelem koupě hasičského cisternového vozu TATRA T 148 CAS 32, první registrace vozidla 1981, 

vyvolávací cena 400.000,- Kč, složení dražební jistoty ve výši 50.000,- Kč na účet organizátora aukce (společnost GAUTE, 

a.s.) a nejvyšší možné dražební podání ve výši 550.000,- Kč. 

Rada města Řevnice pověřuje: 

• starostu Ing. Tomáše Smrčku zastupovat město Řevnice při elektronické aukci probíhající na serveru verejnedrazby.cz 

pod evidenčním číslem A6172, realizovat nabytí hasičského cisternového vozu TATRA T 148 CAS 32 za nejnižší cenu, 

maximálně však za cenu 550.000,- Kč  a činit veškeré další úkony vedoucí k vydražení uvedené movité věci pro město 

Řevnice.  

 

4) Odkup pozemku 3415/6 - ul. Mánesova  

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemku parc. č. 3415/6 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 58 m2 od vlastníka tohoto 

pozemku za kupní cenu 5.800,- Kč.  

 

5) Pronájem Lesního divadla spolku Rockovrat - Rockový Slunovrat 2021 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření nájemní smlouvy v přiloženém znění se spolkem Rockovrat z.s., IČ: 04741510, se sídlem Selecká 1013, 252 30 

Řevnice, jejímž předmětem je pronájem Lesního divadla ve dnech 13. a 14.8.2021 pro konání festivalu „Rockový 

Slunovrat 2021“ za nájemné ve výši 10.000,- Kč + 21% DPH.  

 

6) Žádost o bezplatnou výpůjčku lesních pozemků navazujících na areál Lesního divadla – Rockovrat  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o výpůjčce v přiloženém znění se zapsaným spolkem Rockovrat, IČ: 04741510, se sídlem Selecká 1013, 

252 30 Řevnice, jejímž předmětem je bezplatná výpůjčka části lesního pozemku parc. č. 1102 v k.ú. Řevnice o výměře cca 

2300 m2 (z celkových 26061 m2) - viz. plánek - ve dnech 11. - 15. 8.2021 za účelem rozšíření areálu Lesního divadla při 

konání Rockového Slunovratu 2021.  

 

7) Pronájem Lesního divadla – 31.7.2021- Rockabilly CZ, z.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření nájemní smlouvy se zapsaným spolkem Rockabilly CZ, IČ:10807446, se sídlem Generála Šišky 2080/22, 

Modřany, 143 00 Praha 4, jejímž předmětem je pronájem Lesního divadla dne 31.7.2021 pro konání rock´n´rollového a 

rockabilly festivalu „Rockabilly CZ Rumble“ za nájemné ve výši 10.000,- Kč + 21% DPH.  

 

8) Odkup pozemku parc.č. 3269/4 - ul. Pod Drahou 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města ke schválení koupi pozemku parc. č. 3269/4 v obci a k.ú. Řevnice (ostatní plocha, ostatní 

komunikace) o výměře 46 m2 od spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu 4.600,- Kč.  

 

9) Smlouva o výkonu TDI – Obnova technologie úpravy vody v Řevnicích  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby „Obnova technologie úpravy vody v 

Řevnicích, Řevnice, okres Praha“ s firmou Interprojekt odpady s.r.o., Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6, IČ: 26473224 

za nabídkovou cenou 220.000, - Kč bez DPH (266.200, - Kč vč. DPH). 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 266.200,- Kč na výkon TDI k akci „Obnova technologie úpravy vody v Řevnicích, 

Řevnice, okres Praha“ do rozpočtového opatření č. 5/2021. 
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10) Cenová nabídka a uzavření smlouvy o dílo na obnovu lesních cest po povodních červen 2021 -Frank 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku a následné uzavření smlouvy o dílo s Ondřejem Frankem, Skramníky 8, 282 01 Klučov, IČ: 01377175 

na obnovu lesních cest po povodních v červnu a červenci 2021, za celkovou částku 198.700, - Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 198.700,- Kč na obnovu lesních cest po povodních v červnu a červenci do 

rozpočtového opatření č.5/2021. 

 

11) Žádost MŠ o uvolnění finančních prostředků na vybudování zastínění 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního ve výši 58.300,- Kč. 

• čerpání finančních prostředků z investičního fondu MŠ Řevnice ve výši 58.300,- Kč za účelem vybudování zastínění, 

přístřešek nad část pískoviště a dlážděné plochy k venkovním hrám od Jakuba Bezděka, IČ: 09051741, Na návsi 82,  252 

29 Lety (nabídková cena je totožná s výší čerpání z fondu). 

 

12) Cenová nabídka na výkon biologického dozoru – „Vodní tůně na slepém rameni Berounky“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od Ing. Kateřiny Zímové, Za oborou 1186/34, 169 00, Praha 6 - Břevnov, IČ: 01447424 na zajištění 

výkonu biologického dozoru pro akci „Vodní tůně na slepém rameni Berounky“, za předpokládanou celkovou částku 

21.780,- Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru objednání výkonu biologického dozoru pro akci „Vodní tůně na slepém rameni Berounky“ u Ing. 

Kateřiny Zímové, Za oborou 1186/34, 169 00, Praha 6 - Břevnov, IČ: 01447424 za předpokládanou celkovou částku 

21.780, - Kč včetně DPH.  

• ekonomickému odboru zařadit částku 21.780,- Kč na zajištění výkonu biologického dozoru pro akci „Vodní tůně na 

slepém rameni Berounky“ do rozpočtového opatření č. 5/2021, § 2341 pol. 6121. 

 

 

13) Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice - nová lávka – dozor TDS a koordinátor BOZP 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od firmy SCCE s.r.o., Ke Štěrkovně 563, Praha 5, IČ: 01848755, na zajištění TDS při stavbě 

„Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice – nová lávka“, za nabídkovou cenu 38.841,- Kč vč. DPH 

• cenovou nabídku od Ing. Jaroslava Ptáčka, Varnsdorfská 330/19, Praha, IČ: 88920372, na zajištění dozoru koordinátora 

BOZP při stavbě „Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice – nová lávka“, za nabídkovou cenu 19.360,- Kč 

vč. DPH 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 58.201,- Kč na zajištění technického dozoru stavebníka a dozoru koordinátora 

BOZP při realizaci stavby „Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice - nová lávka“ do rozpočtového opatření 

č. 5/2021 ( § 2219 pol. 6121). 

 

14) Vnitřní úpravy budovy městského úřadu -  dokončovací práce 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

- cenové nabídky na práce spojené s vnitřními úpravami budovy městského úřadu od Ing. Reného Feglara, Květoslava 

Mašity 465, Všenory, IČ: 43167471, za celkovou částku 44.607,62 Kč včetně DPH, cenovou nabídku na zhotovení 

sádrokartonového podhledu na schodišti ve 3.NP od Jana Mrázka, Bezručova 787, Dobřichovice, IČ: 61012602 za částku 

30.205,- Kč včetně DPH a cenovou nabídku na grafický návrh informačních tabulek od Silvie Klempererové, Úzká 261, 

Řevnice, IČO: 61015695 za částku 4 475,- Kč.  

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku ve výši 79.287,62 Kč na práce spojené s vnitřními úpravami budovy 

č.p.74 do RO č. 5/2021, §3613 pol. 6121. 
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15) Nabídka projektových prací a uzavření smlouvy o dílo-protipovodňová opatření – bývalá pískovna a 

přilehlá oblast v Řevnicích -Ing. Voženílek 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku a následné uzavření smlouvy o dílo na projektové práce - protipovodňová opatření v oblasti bývalé 

pískovny a přilehlé oblasti v Řevnicích (lokalita za vodou) s Ing. Alešem Voženílkem, Na Ladech 1401, 252 28 Černošice, 

IČ: 62463233, DIČ: CZ6603040213 za cenu 320.000,- Kč bez DPH (tj. 387.200,- Kč vč. DPH). 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 388.000,- Kč na projektové práce protipovodňových opatření v oblasti bývalé 

pískovny a přilehlé oblasti v Řevnicích (lokalita za vodou) do rozpočtového opatření č. 5/2021 

 

16) Pronájem Lesního divadla - Krakonošovo s.r.o. – koncert Tři sestry 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• uzavření nájemní smlouvy se společností Krakonošovo s.r.o., IČ: 25786580, se sídlem Podolská 124/496, 147 00 Praha 4, 

jejímž předmětem je pronájem areálu Lesního divadla dne 23.7.2021 pro konání koncertu hudební skupiny Tři sestry za 

nájemné 10.000,- Kč + DPH. 

 

17) Poptávka na opravy poruch v povrchu vybraných komunikací města Řevnic a uzavření smlouvy o dílo 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• společnost Street s.r.o., Srbova 360/1, Praha 8, IČ: 246 63 310 jako vybraného dodavatele z poptávkového řízení na 

opravy poruch v povrchu vybraných komunikací města Řevnic za cenu 176.630,- Kč bez DPH (213.722,30 Kč včetně 

DPH).  

• uzavření smlouvy o dílo se společností Street s.r.o., IČ: 24663310, sídlem Srbova 360/1, Praha 8.  

 

18) Dar pro obec Lužice 

Usnesení:  

Rada města doporučuje:  

• zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí daru obci Lužice zasažené přírodní katastrofou v podobě tornáda dne 

24.6.2021 jednak v peněžité formě ve výši 100.000,- Kč na transparentní účet obce Lužice číslo 123-3116370277/0100 

název účtu LUŽICE TORNÁDO a jednak ve věcné podobě 30 m3 pilařské kulatiny zpracované do řeziva (prkna, latě, 

fošny) včetně dopravy na místo. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 100.000,- Kč na poskytnutí finančního daru obci Lužice do rozpočtového 

opatření č. 5/2021 

 

19) Pronájem pozemků - natáčení seriálu – Zákony vlka 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření nájemní smlouvy se společností 3GMEDIA s.r.o., IČ: 29026521, se sídlem Kopalova 559/1, Velká Chuchle, 159 

00 Praha 5, jejímž předmětem je pronájem veřejného prostranství - částí pozemků parc.č. 2689/2 (ul. Pod Lipami), parc.č. 

114/1 (nám. Krále Jiřího z Poděbrad) a parc.č. 110 (ul. Legií) v k.ú. Řevnice o celkové výměře 825 m2 – viz. přiložené 

plánky - za účelem parkování techniky, užívání jako zázemí a natáčení záběrů do TV seriálu „Zákony vlka“ v neděli 

1.8.2021 (cca od 4:00 do 22:00  hod.)  za celkové nájemné 8.250,- Kč + DPH. 

 

 

          


