
 
1 

 

Výpis usnesení přijatých na 121. jednání rady města Řevnice ze dne 21.7.2021 

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

 

 

 

3) Žádosti ve 2. kole programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, 

sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ – přidělení dotací 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• přidělení dotací na podporu konkrétního projektu nebo akce na rok 2021 subjektům dle tabulky (dotace nižší než 50 tisíc 

Kč), která je přílohou usnesení a uzavření veřejnoprávních smluv o dotaci na podporu konkrétního projektu nebo akce 

s příjemci dotací dle vzorové smlouvy schválené Radou města Řevnice dne 19.2.2016.  

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města neschválit přidělení dotace na podporu projektu „Otevřená šicí dílna UŠILASI (pořádání kurzů šití 

a prodejna kvalitních látek)“ ve výši 60.000,- Kč paní Renatě Pavlíkové,  IČ: 74854143.  

 

4) Záměr darovat pozemky parc.č. 2123/16, 17, 18 – ul. U Prodejny, Malé náměstí 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města ke schválení záměr darování: 

- pozemku parc.č 2123/16 o výměře 9 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 2123/4,  

- pozemku parc.č. 2123/17 o výměře 9 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 2123/6 a  

- pozemku parc.č. 2123/18 o výměře 7 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 2123/8,  

vlastníkovi pozemků parc.č. 2503/1 a 2504/4, vše v obci a k.ú. Řevnice. 

 

5) Dotační managment Revitalizace brownfieldu Sklad 13 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření příkazní smlouvy s firmou  TNT Consulting, s.r.o., Kpt. Stránského 978/13, Praha 14, IČ 25528114 na dotační 

management (zpracování a organizaci zadávacího řízení, podklady k registraci akce, finalizaci projektu vč. manažerského 

řízení, zpracování podkladů k RoPD, zpracování žádosti o platbu a závěrečné vyhodnocení akce) za celkovou cenu 

121.500,- Kč (147.015,- Kč včetně DPH) v rámci programu podpory revitalizace území z Ministerstva pro místní rozvoj, 

podprogram podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, na projekt „Revitalizace brownfieldu „Sklad 

13“ ve městě Řevnice“. 

 

6) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 19 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 2.8.2021 v budově Zámečku, Mníšecká 

29 od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení 

2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3) Schválení programu  

4) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby -Stč. kraj  

5) Poskytnutí daru obci Lužice 
6) Přijetí dotace z MAS Karlštejnsko - „Stavební úpravy stávajícího objektu – Hasičská zbrojnice Řevnice č.p.174“ 

7) Záměr darovat pozemky parc.č. 2123/16, 17, 18 – ul. U Prodejny, Malé náměstí 

8) Koupě pozemku 3415/6 - ul. Mánesova  

9) Koupě pozemku parc.č. 3269/4 - ul. Pod Drahou 

10) Rozpočtové opatření č. 5/2021 -návrh 

11) Žádost o dotaci ve 2. kole programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, 

sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“  

12) Různé 

13) Závěr 

 

7) Zadávací dokumentace výběrového řízení „Doplnění terénních depresí rekultivační vrstvy tělesa skládky“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• zadávací dokumentaci výběrového řízení zakázky „Doplnění terénních depresí rekultivační vrstvy tělesa skládky“ 

v předpokládané ceně 616.250,- Kč bez DPH (745.662,50 Kč vč. DPH) 



 
2 

 

• složení výběrové komise na hodnocení zakázky Mojmír Mikula, Tomáš Smrčka, Michal Kliner, náhradník Věra 

Jaskevičová   

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zahrnout předpokládanou cenu zakázky 745.662,50 Kč do rozpočtového opatření č.6/2021. 

 

 

8) Smlouva o rozvoji území – ul. Komenského, R. Z.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o rozvoji území se stavebníkem R. Z., 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 Novostavbu RD Řevnice“ na pozemku parc.č 2495 v  k.ú. 

Řevnice a realizace související veřejné infrastruktury (oprava přilehlého chodníku v ulici Komenského a uvedení do 

původního stavu přilehlý zelený pás v ulici Komenského). 

 

9) Rámcová smlouva o poskytování služeb – Prague Aluminium a.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření rámcové smlouvy o poskytování služeb výroby řeziva a štípaného dřeva s firmou Prague Aluminium a.s., 

Husitská 107/3, Praha 3, IČ 24719153. 

 

10) Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – parc.č. 3659/24 – sběrný dvůr 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• ukončení nájemní smlouvě uzavřené dne 26.11.2019 mezi městem Řevnice a panem M. B., jejímž předmětem je užívání 

části pozemku parc.č. 3659/2 v k.ú. Řevnice o výměře 37 m2 za účelem umístění a provozování kmenové pásové pily a to 

dohodou k 31.7.2021. 

 

 

11) Kupní smlouva – cisternový automobil TATRA T 148 CAS 32 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření kupní smlouvy s obcí Vyšní Lhoty, IČ: 00577014, sídlem Vyšní Lhoty 244, 739 51 Vyšní Lhoty a zúčastněným 

subjektem společností GAUTE, a.s., IČ: 25543709, se sídlem Brno, Lidická 26, č.p. 2006, PSČ 602 00 (zprostředkovatel 

prodeje), jejímž předmětem je koupě hasičského cisternového vozu TATRA T 148 CAS 32 vydraženého městem Řevnice 

v online aukci za kupní cenu 527.000,- Kč.  

 

12) Vnitřní úpravy budovy městského úřadu -  doplnění elektro prací 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na úpravu silové elektroinstalace ve 3.NP budovy městského úřadu od Ing. Reného Feglara, Květoslava 

Mašity 465, Všenory, IČ: 43167471, za celkovou částku 9.450,41 Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 9.450,41 Kč na práce spojené s vnitřními úpravami budovy č.p.74 do RO 

č. 6/2021, §3613 pol. 6121. 

 


