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Výpis usnesení přijatých na 126. jednání rady města Řevnice ze dne 15.9.2021 

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

 

 

 

3) Vnitřní úpravy budovy MěÚ Řevnice – zasedací místnost v 1.NP, nabídka na PD 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nabídku od ing. arch. Darii Balejové, IČ: 70412472, na zpracování projektové dokumentace na změnu kanceláře č.9 na 

zasedací místnost včetně úprav přilehlé chodby a autorský dozor při realizaci, vše za celkovou částku 40.000,- Kč 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 40.000,- Kč na zpracování PD na změnu kanceláře č.9 na zasedací místnost 

do RO č.6/2021, §3613, pol. 6121. 

 

4) Žádost spolku Rockovrat o výpůjčku Palackého náměstí – podzimní trhy   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• výpůjčku části pozemku parc.č. 185/3 v k.ú. Řevnice (Palackého náměstí) ve dnech 17. a 18.9.2021 za účelem uspořádání 

podzimních trhů v sobotu 18.9.2021 v době od 9:00 do 16:00 hodin zapsanému spolku Rockovrat, IČ: 04741510, se sídlem 

Selecká 1013, 252 30 Řevnice za podmínky, že spolek zajistí dodržování protiepidemických vládních opatření platných 

v době konání trhů.  

 

5) Nabídka na rozšíření licence k software na zpracování mezd KEO4 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:   

•  nabídku na rozšíření jedné licence a poskytnutí nevýhradních užívacích práv k software KEO4 Mzdy, se společností 

ALIS, spol. s.r.o. se sídlem Mariánská 538/21, 470 01  Česká Lípa, , IČ: 00672416, DIČ: CZ00672416. Cena za rošíření 

software činí 4.080,- Kč bez DPH (tj. 4.936,80 Kč vč. DPH) a roční udržovací poplatek činí 1.060,- Kč bez DPH (tj. 1.282,60 

Kč) a následné uzavření  smlouvy o poskytnutí práv k užívání software se společností ALIS. 

 

6)  Informace o ředitelském volnu - ZUŠ Řevnice 

Rada města bere na vědomí: 

• informaci ZUŠ Řevnice o udělení ředitelského volna dne 27.9.2021.  

 

7) Informace o ředitelském volnu - ZŠ Řevnice 

Rada města bere na vědomí: 

• informaci ZŠ Řevnice o udělení ředitelského volna dne 27.9.2021.  

 

8) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 21 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 29.9.2021v budově Zámečku, Mníšecká 

29, Řevnice od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení 

2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3) Schválení programu  

4) Zpráva o činnosti rady města 

5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

6) Zpráva o činnosti finančního výboru 

7) Zpráva o činnosti výboru pro územní plán 

8) Výsledky hospodaření společnosti EKOS a výroční zpráva za rok 2020 

9) Darování pozemků parc.č. 2123/16, 17, 18 a přijetí daru – pozemku parc.č. 2503/1 (ul. U Prodejny, Malé náměstí) 

10) Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

11) Diskuze  

12) Plánovací smlouva – Vily Řevnice s.r.o. – dodatek č.1 

13) Rozpočtové opatření č. 6/2021 - návrh 

14) Různé 

15) Závěr 
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9) Likvidace nebezpečného odpadu - výsledek poptávkového řízení a uzavření SOD -Vlk s.r.o. 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:   

• výsledek poptávkového řízení na likvidaci nebezpečného odpadu, směsi asfaltu a betonu, který byl zjištěn jako starší zátěž 

při odvozu zeminy a výkopků z dočasné deponie v lokalitě pod Hřbitovem a z areálu TS ze stavební činnosti a uzavření 

smlouvy o dílo se společností Vlk s.r.o. IČ:61460079, se sídlem Na Dlouhé mezi 886/27, 147 00 Praha 4 za cenu 167.960,- 

Kč bez DPH (tj. 203.231,60 Kč včetně DPH). 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 204.000,- Kč na likvidaci nebezpečného odpadu do rozpočtového opatření č. 7/2021.  

 

10) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování územního plánu města Řevnice 

 

Usnesení: 
Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na Zpracování územního plánu města Řevnice ze dne 8.3.2013 mezi městem 

Řevnice a společností Pavel Hnilička Architects+Planners, s.r.o. 162 00 PRAHA 6, Cukrovarnická 739/46, 

IČ:28490771,DIČ:CZ28490771, jehož předmětem je vyčíslení vícenákladů ve výši 146.300,- Kč bez DPH (177.023,- Kč 

vč. DPH) na zpracování úprav návrhu územního plánu související převážně se změnami vypořádání námitek a 

připomínek, včetně proběhnutého referenda, zpracování dalších podkladů a časově náročnému projednání dalších změn 

oproti původnímu návrhu. 

 

11) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Opravy komunikací 2021 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo Opravy komunikací 2021 se společností Street s.r.o., Srbova 360/1, Praha 8, IČ: 

246 63 310 na vícepráce v rozsahu 147,6 m2 za cenu 72.324,- Kč bez DPH a 87.512,04 Kč včetně DPH  

 


