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Výpis usnesení přijatých na 127. jednání rady města Řevnice ze dne 29.9.2021 

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

 

 

3) Zametací stroj - cenová nabídka a uzavření kupní smlouvy-Agromak ND 

Rada města schvaluje:  

• cenovou nabídku a uzavření kupní smlouvy na zametací stroj Limpar 78 pro potřeby zimní údržby chodníků od 

společnosti Agromak ND, s.r.o., sídlem Lidická 155, Jeneč, IČ: 49824309, DIČ:4982409, za cenu 32 835,6 Kč bez DPH a 

39 731,1 Kč včetně DPH.  

 

 

4) Rozpočtové opatření č. 6/2021 – návrh  

Usnesení: 

Rada města doporučuje:  

• zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 6/2021, které upravuje schválený rozpočet na rok 2021 

tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 5.560.316,99 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města 

na rok 2021 na straně příjmů 123.581.529,36 Kč (123.582 tisíc Kč) a na straně výdajů 127.503.802,91 Kč (127.504 tisíc 

Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 

bankovních účtech a položky 8123 (8123 – dlouhodobé přijaté finanční prostředky) činí příjmy 143.603.802,91 Kč 

(143.604 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 

prostředků) činí výdaje 143.603.802,91 Kč (143.604 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 6/2021 schodkový. 

Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím dlouhodobých 

finančních prostředků.   

 

5) Odkup hrobového zařízení od ÚZSVM – hrob č. 608 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• odkup movité věci – hrobového zařízení - na hrobovém místě č. 608 na veřejném pohřebišti v Řevnicích, které připadlo 

České republice v dědickém řízení po J. K. za kupní cenu 500,- Kč. 

 

6) Dodatek č. 3  - Komwag – navýšení odměny za výkup papíru  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb spočívajících v nakládání se separovaným odpadem se společností 

„Separace Berounsko“, zastoupené Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., se sídlem Perucká 2542/10, Praha 2, IČ 

61057606, jehož předmětem je navýšení odměny za výkup papíru, která pro období 1.10. až 31.12.2021 bude činit 800,- Kč 

bez DPH za tunu papíru. 

 

7) Tvůrčí vzdělávání pro seniory – výtvarný a dramatický kurz - ZUŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města souhlasí:  

• s realizací výtvarného a dramatického kurzu pro seniory ve spolupráci se ZUŠ Řevnice s termínem zahájení – výtvarný 

kurz od 10/2021 -náklady na pololetí činí 18.190,-Kč a dramatický kurz od 1/2022 -náklady na pololetí činí 14.492,50 Kč 

- dle předložené finanční rozvahy. V ceně kurzu je práce lektora, užívání prostoru a toalet.  

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit finanční náklady spojené s realizací výtvarného a dramatického kurzu pro seniory do 

rozpočtu (rozpočtového opatrření) na rok 2021 a 2022, dle zahájení kurzů.  

 

8) Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice – cyklostojany pro ZŠ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• cenovou nabídku na výrobu 5 ks stojanových bloků pro kola, obsahujících vždy 10 míst, od pana Vratislava Hrubého, 

Nerudova 187, Řevnice, IČ: 44692234, za částku 62.770,- Kč. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku na výrobu stojanů pro kola k ZŠ ve výši 62.770,- Kč, do RO č.7/2021 (§2219, pol. 

6121). 
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9) Nabídka projektových prací a uzavření smlouvy o dílo odvodnění Tyršovy ulice -Ing. Voženílek 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku a následné uzavření smlouvy o dílo na projektové práce na odvodnění Střední části Tyršovy ulice 

v Řevnicích. Nabídku vypracoval Ing. Aleš Voženílek, Na Ladech 1401, 252 28 Černošice, IČ: 62463233, DIČ: 

CZ6603040213 za cenu 23.000,- Kč bez DPH (tj. 27.830,- Kč vč. DPH). 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 28.000,- Kč na projektové práce - odvodnění Tyršovy ulice do RO č.7/2021 (§2321, 

pol. 5169). 

 

10) Nabídky prací geodeta zaměření lokality „Za vodou“ protipovodňová opatření 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku a následné objednání prací geodeta v souvislosti s projektem na odvodnění části lokality „Za vodou“. 

Nabídku vypracoval Ing. Roman Šulc, U Havlíčkových sadů 1470/13, Praha 2, IČ: 74394754, za cenu 33.200,- Kč, neplátce 

DPH. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 33.200,- Kč na geodetické práce zaměření lokality „Za vodou“ do RO č.7/2021 

(§3744 pol. 6119) 

 

11) Darovací smlouva - Komwag 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření darovací smlouvy se společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., sídlem Perucká 2542/10, Praha 2, 

IČ:61057606, DIČ:61057606. Předmětem smlouvy je charitativní dar městu Řevnice na podporu kulturních akcí obce ve 

výši 15.000,- Kč.  

 

12) Připojení internetu Lesní divadlo část 2 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nabídku a vystavení objednávky na vybudování optické trasy pro připojení k internetu Lesního divadla se společnosti 

Dobnet z.s., sídlem Palackého 27, Dobřichovice, IČ:26630214, DIČ:26630214 za cenu 60.500,- Kč včetně DPH 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 60.500,- Kč na vybudování optické trasy pro připojení k internetu Lesního divadla 

do RO č.7/2021 (§3311, pol. 6121). 

 

13) Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě mezi městem a městskou architektkou 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č.3 k Příkazní smlouvě s Ing. arch. Dariou Balejovou, Hlásná Třebaň Rovina 340, IČ 70412472 jehož 

předmětem je navýšení ceny sjednané na 500,- Kč (vč. DPH) za hodinu činnosti podle příkazní smlouvy. 

 

14) Smlouva o smlouvě budoucí darovací-prodloužení vodovodu-ul. 28. října  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• budoucí bezplatné nabytí inženýrské sítě do majetku města a to prodloužení stávajícího vodovodního řadu v pozemku 

parc. č. 273 v  k.ú. Řevnice vybudovaného z polyetylenového potrubí v dimensi 90 v předpokládané délce 20 m 

vyznačeného v přiložené situaci v měřítku 1:200 od pana F. K. a uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy 

s panem K. 

 

15)  Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice – dodatek č.1 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou T 4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín, IČ: 04352530, 

kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 15.11.2021. 

 

 


