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Výpis usnesení přijatých na 132. jednání rady města Řevnice ze dne 10.11.2021 

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

 

3) Záměr darování pozemků – areál Sokola v Tyršově stromořadí  

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města ke schválení záměr darování těchto pozemků pobočnému spolku TJ Sokol Řevnice: 

- pozemku parc.č. 1049/1 o výměře 37 m2,   

- pozemku parc.č. 1050/6 o výměře 33 m2,   

- pozemku parc.č. 1050/7 o výměře 524 m2,   

- pozemku parc.č. 1050/8 o výměře 280 m2,   

- pozemku parc.č. 1050/9 o výměře 96 m2, 

- pozemku o výměře 6 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 800 a  

- pozemku o výměře 1 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3553/1,  

vše v obci a k.ú. Řevnice. Jedná se o pozemky uvnitř oploceného areálu spolku v ulici Tyršovo stromořadí.  

 

4) Pronájem bytu č. 213 v č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• na základě doporučení sociální komise pronájem bytu zvláštního určení č. 213 v domě č.p. 928 paní V. D., s adresou 

trvalého pobytu Řevnice, na dobu neurčitou od 1.1.2022, za nájemné 75,- Kč/m2/měsíc. 

 

5) Žádost spolku Gong o dotaci - nájemné kina 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu: 

• schválení poskytnutí individuální dotace ve výši 120.000,- Kč zapsanému spolku Gong, IČO: 28558570, se sídlem 

Opletalova 89, 252 30 Řevnice z rozpočtu města v roce 2022 na úhradu části nájemného za užívání kinosálu v budově č.p. 

89 v Řevnicích v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy.  

 

6) SOSB-VB-IV-6029668-ČEZ Distribuce - ul. Nerudova 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování zařízení 

distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o  služebnosti podle § 1257 

až § 1266 občanského zákoníku (v zemi umístěné nové kabelové vedení NN v rozsahu cca 21 délkových metrů) v pozemku 

parc.č. 1502 v  k. ú. Řevnice (slepý konec ul. Nerudova) pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu ve 

výši 3.100,- Kč (bez DPH); 

• udělení souhlasu s provedením stavby zařízení distribuční soustavy ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona 

a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-6029668/VB/002  

Řevnice, Nerudova, č. parc. 1507/2-kNN. 

 

7) Odvodnění horní části ulice Raisova část ke Kalinovce - nabídka výstavby šikmých žlabů -B.U.V. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nabídku společnosti B.U.V. spol. s r.o., sídlem Radlická 591/115, 158 00 Praha 5, IČ:41192231, za cenu 56 110,90 Kč bez 

DPH a 67 894,19, včetně DPH na výstavbu tří šikmých žlabů pro odvodnění horní části ulice Raisova směrem ke svahu 

Kalinovka. 

Rada města ukládá: 

• vystavit vedoucímu technických služeb objednávku společnosti B.U.V. spol. s r.o., sídlem Radlická 591/115, 158 00 Praha 

5, IČ:41192231, za cenu 56 110,90 Kč bez DPH a 67 894,19, včetně DPH na výstavbu tří šikmých žlabů pro odvodnění 

horní části ulice Raisova směrem ke svahu Kalinovka 

• ekonomickému odboru zařadit do rozpočtového opatření č.7/2021 náklad ve výši 67.894,19 Kč na zhotovení odvodnění 

části Raisové ulice (část ke svahu Kalinovka)  

 

8) Zeleň ke sportovišti ZŠ – cenová nabídka - Sklenková 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nabídku od paní Hany Sklenkové, Mařákova 1122, Řevnice, IČ: 1183354, na nákup zeleně k novému sportovišti u ZŠ do 

maximální částky 25.000,- Kč. 

• vystavení objednávky paní Haně Sklenkové na nákup rostlin ke školnímu hřišti 

Rada města ukládá: 
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• ekonomickému odboru, zařadit částku ve výši 25.000,- Kč na nákup rostlin ke školnímu hřišti do RO č.7/2021 (§3113, 

pol. 6121 

 

9) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2021 evidenční číslo 

S-0690/SOC/2021/2 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2021 evidenční číslo 

dodatku poskytovatele S-0690/SOC/2021/2, jehož předmětem je navýšení dotace o 21.300,- Kč, na maximální výši 

poskytnuté dotace 1,794.700,- Kč a dále navýšení dotace o 51.800,- Kč, na maximální celkovou výši poskytnuté dotace 

1,846.500,- Kč. 

 
10) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – projektová dokumentace propojení vodovodu Rovinská/Palackého 

náměstí – HYDROPRO Engineering s.r. o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou HYDROPRO Engineering s.r.o., IČ 06659594, Boženy Němcové 12/2, 

370 01 České Budějovice na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení nového 

vodovodního řadu propojení ulic Rovinská a Palackého náměstí (přes lávku) a úprava souběžného vedení kanalizačního 

řadu za cenu 64.000, - Kč bez DPH (77.440, - Kč včetně DPH). 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 80.000, - Kč na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a 

stavební řízení nového vodovodního řadu propojení ulic Rovinská a Palackého náměstí (přes lávku) a úprava souběžného 

vedení kanalizačního řadu do rozpočtového opatření č.7/2021. 

 

11) Realizaci dopravního značení „Dopravní zklidnění v ulici V Luhu“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• objednání zpomalovacích polštářů včetně upevňovacích prvků od společnosti H I T HOFMAN, s. r. o., Pražská 333, 252 

44 Psáry, IČ 48536539 za 154.292,00 Kč bez DPH (186.693,32 Kč) 

• objednání vodorovného dopravního značení u společnosti Euroznak s.r.o., Sazovická 507/18, 155 00 Praha 5, IČ 28380487 

dle CN za  20.269,20 Kč bez DPH (24.525,73 Kč včetně DPH) 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 186.694,- Kč na nákup zpomalovacích polštářů od společnosti H I T Hofman a 

částku 24.526,- Kč na provedení VDZ od společnosti Euroznak do rozpočtového opatření č. 7/2021.  

 

12) Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - byt č. 320 v č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na užívání bytu č. 320 v bytovém domě č.p. 928 a to k 30.11.2021. 

 
                      13) Žádost ZŠ o čerpání finančních prostředků z investičního fondu 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

•    čerpání finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Řevnice ve výši 72.825,- Kč za účelem nákupu žákovských lavic 

a židlí do učeben od MULTIPu Moravia s.r.o., IČ: 16627971, Palackého 1135/27, 741 01  Nový Jičín (nabídková cena je 

totožná s výší čerpání z fondu). 

 

14) „Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice“ – dopravní značení 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nabídku od firmy TOP Znak s.r.o., Starochuchelská 114/28, Praha 5, IČ: 06035981 na realizaci vodorovného dopravního 

značení, které bude provedeno v rámci projektu-Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice za částku 

108.585,40 Kč včetně DPH 

• vystavení objednávky firmě TOP Znak s.r.o., Starochuchelská 114/28, Praha 5, IČ: 06035981 na realizaci vodorovného 

dopravního značení 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru, zařadit částku ve výši 108.585,40 Kč na realizaci dopravního značení do RO č.7/2021, §2212, pol. 

6121 

           


