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Výpis usnesení přijatých na 130. jednání rady města Řevnice ze dne 20.10.2021 

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

 

 

3) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění profylaktických služeb – Metronomy 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění profylaktických služeb uzavřené dne 1.8.2005 mezi městem Řevnice a 

Metronomy CZ s r.o.,kterým se upravuje odst. 5. Článku IV. Smlouvy (Odměna)  - původní výše odměny za poskytnuté 

služby v paušální měsíční částce z  8000,- Kč bez DPH/měsíc na 14.000,- Kč bez DPH/měsíc a doplňuje se o přílohu č. 1 

(poskytované služby). Dodatek nabývá účinnosti od 1.11.2021 

 

4) Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice – prodloužení termínu - dozor TDS a koordinátor 

BOZP 

Rada města schvaluje: 

• prodloužení výkonu TDS od firmy SCCE s.r.o., Ke Štěrkovně 563, Praha 5, IČ: 01848755, při stavbě „Vybudování 

bezpečných cyklotras ve městě Řevnice – nová lávka“, do 30.11.2021 za celkovou částku 25.894,- Kč vč. DPH 

• prodloužení výkonu koordinátora BOZP od Ing. Jaroslava Ptáčka, Varnsdorfská 330/19, Praha, IČ: 88920372, při stavbě 

„Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice – nová lávka“, do 15.11.2021 za celkovou částku 7.260,- Kč  vč. 

DPH 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 33.154,- Kč na prodloužení výkonu technického dozoru stavebníka a dozoru 

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

rozpočtového opatření č. 7/2021 (§ 2219 pol. 6121). 

 

5) Vnitřní úpravy budovy městského úřadu - zvonky a rolety pro MP 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na dokončení instalace elektrického zvonku mezi 3.NP a vchodovými dveřmi do náměstí, od pana 

Milana Kubiše, Drhovy 39, Dobříš, IČ: 08253820 za částku 13.000,- Kč bez DPH tj. 15.730,- Kč včetně DPH.  

• cenovou nabídku na dodávku a montáž okenní žaluzie do recepce a okenních látkových rolet do kanceláře MP od pana 

Michala Řezáče – BS servis, Legií 837, Řevnice, IČ: 45148333 za celkovou částku 9.920,- Kč bez DPH tj. 12.003,- Kč 

včetně DPH 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku ve výši 27.733,- Kč na dokončení zvonků a instalaci rolet pro MP do RO 

č. 7/2021, §3613 pol. 6121. 

 

6) Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice – prodloužení termínu TDS a koordinátor BOZP 

Rada města schvaluje: 

• prodloužení výkonu a uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění výkonu TDS od pana Petra Lžičky, U smíchovského 

hřbitova 1385/15, Praha 5, IČ: 45295522, při stavbě „Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“, do 31.10.2021 za 

celkovou částku 36.000,- Kč. 

• prodloužení výkonu koordinátora BOZP od Ing. Jaroslava Ptáčka, Varnsdorfská 330/19, Praha, IČ: 88920372, při stavbě 

„Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“, do 20.10.2021 za celkovou částku 15.926,- Kč  vč. DPH 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku 51.926,- Kč na prodloužení výkonu technického dozoru stavebníka a 

dozoru koordinátora BOZP při realizaci stavby „Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“,  do rozpočtového 

opatření č. 7/2021 ( § 3113 pol. 6121). 

 

7) Darovací smlouva - vodovodní řad v pozemku parc.č. 3211/1 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

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

3211/1 v k.ú. Řevnice vybudovaného z potrubí DHPE100 d90 (dimense DN 80) v délce 40,78 m vyznačeného v přiložené 

situaci v měřítku 1:200 od pana V. Š. a paní P. M. O. C. a o tomto uzavřít darovací smlouvu.  
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8) MŠ – Žádosti o čerpání finančních prostředků z investičního fondu  

Usnesení:  

Rada města souhlasí:  

• s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu MŠ Řevnice ve výši 13.430,-Kč za účelem výroby krytů 

k radiátorům včetně instalace v prvním a druhém patře a ve třídě medvídků od MAKRY DIDAKTA s.r.o., 

IČ:27916758, se sídlem Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk (nabídková cena je totožná s výší čerpání z fondu). 

• s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu MŠ Řevnice ve výši 26.918,-Kč za účelem připojení budovy 

mateřské školy na internet pomocí optického kabelu a řešení infrastruktury od spolku DOBNET, z.s., IČ:26630214, se 

sídlem Palackého 27, 252 29  Dobřichovice (nabídková cena je totožná s výší čerpání z fondu). 

 

9) Žádost o příspěvek  a uzavření darovací smlouvy – Středisko pro Centrum Terapie Autismu z.s.  

Usnesení:  

Rada města souhlasí:  

• s poskytnutím příspěvku a s uzavřením darovací smlouvy na částku 12.500,-Kč se Střediskem pro Centrum Terapie 

Autismu z.s., Ovocnářská 316, 155 31 Praha 5-Lipence, IČ: 04085060. Dar bude použit na pokrytí ročních nákladů na 

služby střediska, poskytujícího služby pro rodiny autistických dětí od 9 měsíců do 19 let.  

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 12.500,-Kč na poskytnutí daru Středisku pro Centrum Terapie Autismu z.s., 

Ovocnářská 316, 155 31 Praha 5-Lipence, IČ: 04085060 do rozpočtového opatření č. 7/2021. 

 

10) Nabídka na zpracování plánu financování obnovy VaK – PIK Vítek s.ro. 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• cenovou nabídku společnosti PIK Vítek s.r.o., Kořenského 1025/7, 150 00 Praha 5, IČ:26509407, DIČ:Cz26509407 na 

zpracování plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace města Řevnice za cenu 15.000,- Kč bez DPH.  

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru vystavit objednávku pro společnost PIK Vítek s.r.o., Kořenského 1025/7, 150 00 Praha 5, 

IČ:26509407, DIČ:Cz26509407 na zpracování plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace města Řevnice za 

cenu 15.000,- Kč bez DPH.  

• ekonomickému odboru zařadit částku 18.150,-Kč na zpracování plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace 

města Řevnice do rozpočtového opatření č.7/2021. 

 

11) Smlouva o svěření a převodu zvířete do dočasné péče – V. Velíšek  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o svěření a převodu zvířete do dočasné péče mezi městem Řevnice a panem V.V., 180 000 Praha 8. 

Smlouva se uzavírá na dobu 3 měsíců od převzetí zvířete do dočasné péče.  

 

12) Vnitřní úpravy budovy městského úřadu -  výmalba 3.NP 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na výmalbu učeben, kabinetu a chodby ve 3.NP a schodiště od 3. do 2. NP budovy městského úřadu, od 

pana Michala Prosického, Hálkova 631, Dobřichovice, IČ: 76185427, za částku 29.595,- Kč. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku ve výši 29.595,- Kč na výmalbu 3.NP a schodiště budovy městského úřadu 

do RO č. 7/2021, §3613 pol. 6121. 

 

13) Představení upraveného investičního záměru ulice V Luhu 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

• s upraveným investičním záměrem (parcelace pozemků a výstavba veřejné a dopravní infrastruktury) společnosti SPV 

Řevnice, Truhlářská 1108/3, Praha 1 Nové Město  na pozemcích v k.ú. Řevnice parc.č. 329/6, 330/2, 330/1, 345/9, 345/8, 

3446/6, 3447/8, 3447/5 a 3447/4 za podmínek:  do vlastnictví města bude  bezplatně převeden pozemek parc.č. 3446/6 

(koryto, vodního toku), 3447/8 (orná půda) a části pozemků oddělené z výše vyjmenovaných parcel, na kterých bude 

realizována dopravní infrastruktura (část ulice a chodníku V Luhu, nová komunikace a nová cyklostezka); na náklady 

stavebníka bude provedena veřejná infrastruktura (vodovod, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, retenční nádrž 

dešťové kanalizace, veřejné osvětlení včetně sloupů, veřejná zeleň) a dopravní infrastruktura (chodník V Luhu, část 

komunikace V Luhu, nová komunikace a nová cyklostezka) a veškerá tato infrastruktura bude po jejím dokončení 

bezplatně předána městu; ve prospěch města bude bezplatně zřízeno věcné břemeno vedení dešťové kanalizace včetně 

retenční nádrže a splaškové kanalizace v pozemcích parc.č. 329/6, 330/1 a 3447/5; stavebník uhradí městu finanční 

příspěvek podle pravidel pro jednání s investory v rozsahu počtu jednotek podle výpočtu bilance spotřeby vody a 
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odvádění splaškových vod uvedeného v souhrnné technické zprávě a stavebník se smlouvou zaváže (závazně i budoucí 

vlastníky) k dodržení hranic prostoru možné zástavby na parcelách podle koordinačního výkresu.  

Rada města požaduje: 

• vypracování geometrického oddělovacího plánu a vypracování Smlouvy o rozvoji území s výše uvedenými podmínkami 

a její předložení zastupitelstvu města.   

 

14)  Univerzita 3.věku  - uzavření Smlouvy o spolupráci - ČZÚ 

. Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, IČ 60460709, Kamýcká 129, Praha 6, Suchdol, 

jejímž předmětem je spolupráce smluvních stran při rozvoji vzdělávání seniorů, které bude zajištěno Virtuální 

univerzitou třetího věku – distanční formou seniorské výuky s využitím multimediálních kurzů. 

 

15) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odvozu a likvidaci asfaltu, betonu a hlíny Vlk s.r.o. 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

• uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Vlk s.r.o., IČ:61460079, se sídlem Na Dlouhé mezi 886/27, 147 00 

Praha 4, na likvidaci a odvoz asfaltu, betonu a hlíny z dočasné deponie v lokalitě pod hřbitovem a z areálu technických 

služeb města.  Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o částku 60.136,- Kč bez DPH (tj. 72 183,91 Kč včetně DPH).  

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 72.184,- Kč na navýšení ceny díla související s dodatkem č.1 ke smlouvě o odvozu 

a likvidaci asfaltu,betonu a hlíny uzavřené se společností Vlk s.r.o.  

 


