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Výpis usnesení přijatých na 143. jednání rady města Řevnice ze dne 26.1.2022 

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

 

3) Pronájem Lesního divadla - spolek IONUM - zázemí běžeckého závodu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• pronájem areálu Lesního divadla spolku IONUM, IČ: 02203022, se sídlem: Masarykovo nábřeží 239/22, Nové Město, 110 

00 Praha 1 dne 1.5.2022 za nájemné ve výši 2.000,- Kč + 21% DPH  (a úhradu spotřebované vody a el. energie) za účelem 

jeho užívání jako zázemí běžeckého závodu (start, cíl, WC). 

Rada města souhlasí:  

• s konáním běžeckého závodu „Brdský kros“, pořádaného spolkem IONUM, IČ: 02203022, Masarykovo nábřeží 239/22, 

110 00 Praha 1, na území katastru města Řevnice dne 1.5.2022 za podmínky, že po akci bude proveden řádný úklid.  

 

4) Záměr pronájmu části areálu sběrného dvora společnosti POBERO Poberounské odpady 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3659/2 v k.ú. Řevnice (areál sběrného dvora) a to cca 1500 m2 zpevněné plochy 

včetně rampy za účelem manipulace s komunálním odpadem (mobilní překladiště) a cca 30 m2 plochy vedle budovy č.p. 

1077 za účelem umístění sanitárního kontejneru a stavební buňky a 

• záměr pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 1077 v ulici Na Bořích a to kanceláře o výměře 21 m2 a šatny 6,8 m2 

společnosti POBERO Poberounské odpady s.r.o., IČ: 14040654, sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice a to nejdříve od 

1.3.2022. Součástí usnesení jsou plánky s vyznačením ploch určených k pronájmu. 

 

5) Zvýšení nájemného a pachtovného o míru inflace  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• neuplatnění navýšení nájemného a pachtovného v roce 2022 o míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem 

za uplynulý kalendářní rok ve výši 3,8 % u všech smluv, které obsahují inflační doložku. 

 

6) SOVB-komunikační vedení-CETIN-ul. Komenského 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• zřízení služebnosti spočívající v umístění a provozování podzemního komunikační vedení veřejné komunikační sítě 

(v rozsahu cca 11 délkových metrů) a nového síťového rozvaděče v pozemku parc.č. 2493 v k. ú. Řevnice (ulice 

Komenského) v rozsahu dle geometrického plánu č. 2471-21/2021 pro oprávněného Českou telekomunikační 

infrastrukturu a.s., IČO: 04084063 za jednorázovou úplatu ve výši 3.000,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení 

služebnosti č. 16010-034157, RVDSL1616_A_S_REIC58_MET. 

 

7)  Geotechnický průzkum - projekt na rozšíření kompostárny 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nabídku na provedení geotechnického průzkumu od firmy Terresta a.s., IČ 075116932, Zeyreova 758/12, Hradec Králové 

na provedení geotechnického průzkumu a stabilitního posouzení pro projekt rozšíření kompostárny v areálu skládky Na 

Bořích za cenu 134.420,- Kč bez DPH (162.648,20 Kč vč. DPH). Nabídka obsahuje 10 vrtaných sond do hloubky 10 m 

(hloubka sondy bude pravděpodobně zkrácena z důvodů realizovatelnosti v prostředí komunálních odpadů a s ohledem 

na uložení těsnících vrstev – účtováno bude skutečné provedení), penetrační zkoušky, odběr a laboratorní vyhodnocení 

vzorků, závěrečnou zprávu a stabilitní analýzu pro projekční práce. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru vystavit objednávku firmě Terresta a.s., IČ 075116932, Zeyreova 758/12, Hradec Králové na 

provedení geotechnického průzkumu a stabilitního posouzení pro projekt rozšíření kompostárny v areálu skládky Na 

Bořích za cenu 134.420,- Kč bez DPH (162.648,20 Kč vč. DPH), 

• ekonomickému odboru zařadit do RO č.1/2022 náklad na provedení geotechnického průzkumu a stabilitního posouzení 

ve výši 162.648,- Kč. 

 

8) Nákup vozidla Multicar kabina pro 4 osoby 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nákup ojetého nákladního vozidla Multicar M30, r.v. 2007, kabina pro 4, pohon 4x4, najeto 177 000 Km pro potřeby 

zednické skupiny technických služeb města od společnosti Lutwa, s.r.o. sídlem Brodecká 778, Železný brod, IČ: 22799648, 

DIČ CZ22799648 za nabídkovou cenu 299.900,-Kč, bez DPH.  

Rada města ukládá:  
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• ekonomickému odboru zařadit do rozpočtového opatření č.1/2022 částku 63.000,-Kč na nákup Multicar M30.  

 

9) Instalace plastik na zídku školy v Revoluční  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nabídka pana Tomáše Váni, Mařákova 853, Řevnice, na instalaci celkem šesti reliéfů zvířat odlitých do cementové hmoty 

vytvořených ZUŠ na nízkou zídku před prvním stupněm základní školy.  Instalace sestává z osazení nerezových kotev do 

reliéfů a jejich fixace na chemickou maltu do otvorů v zídce. Cena za provedení činí 24 tisíc Kč. Neplátce DPH.  

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit do rozpočtového opatření č.1/2022 částku 24.000,- Kč za instalaci plastik na zídku školy 

v Revoluční 

 

10) Výběrové řízení na zakázku „Stavební úpravy stávajícího objektu – Hasičská zbrojnice Řevnice č.p. 174“ – 

vyloučení uchazeče 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• vyloučení firmy DS-Drywall s.r.o., Bydlinského 1563/48, Tábor, IČ: 02234891 z důvodu nedoložení vysvětlení mimořádně 

nízké nabídkové ceny 

 

11) Schválení vítězné nabídky a uzavření smlouvy o dílo na dodavatele služby „Těžba dřevní hmoty s 

přiblížením na odvozní místo s využitím technologií šetrných k přírodě“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• vítěze výběrového řízení na dodavatele služby „Těžba dřevní hmoty s přiblížením na odvozní místo s využitím technologií 

šetrných k přírodě“ firmu Jiří Pražský, K. Mündla 810, 252 30 Řevnice, IČ: 07233990, za nabídkovou cena 11 095,00 Kč 

bez DPH (13 424,95 Kč vč. DPH)  

• uzavření smlouvy o dílo na dodávku s názvem „Těžba dřevní hmoty s přiblížením na odvozní místo s využitím technologií 

šetrných k přírodě“ s firmou Jiří Pražský, K. Mündla 810, 252 30 Řevnice, IČ: 07233990.  

 

 

12) Schválení vítězné nabídky a uzavření smlouvy o dílo na dodavatele služby „Pěstební práce v ML Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• vítěze výběrového řízení na dodavatele služby „Pěstební práce v ML Řevnice“ firmu ŠAMATA s.r.o., Ostroh 58, 350 02 

Cheb, IČ 28885953, za nabídkovou cena 100 280,00 Kč bez DPH (121 338,80 Kč vč. DPH)  

• uzavření smlouvy o dílo na dodávku s názvem „Pěstební práce v ML Řevnice“ s firmou  ŠAMATA s.r.o., Ostroh 58, 350 

02 Cheb, IČ 28885953.  

 

13) Záměr podání žádosti o dotaci a zajištění podání žádosti o dotaci a na projekt „Budování kapacit Dětské 

skupiny Řevnice“  
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• záměr podání žádosti o dotaci z MPSV z programu Národního plánu obnovy na projekt s názvem Budování kapacit 

Dětské skupiny Řevnice  

 

14) Příkazní smlouva na zajištění podání žádosti o dotaci na projekt „Budování kapacit Dětské 

skupiny Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření příkazní smlouvy s firmou Zlepšovatelé s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9, IČ: 05011761.  Na 

zpracování studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci na projekt s názvem „Budování kapacit Dětské skupiny 

Řevnice“ 

Rada města ukládá: 
• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 30.000,- Kč na podání žádosti o dotaci do rozpočtového opatření č.1/2022. 

 

15) Příkazní smlouva financování a administrace obsazenosti provozu dětské skupiny 

Rada města : 

• schvaluje pokračování provozu dětské skupiny i po skončení současné  dotační podpory činnosti dětské skupiny od 

1.7.2022  
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• schvaluje uzavření příkazní smlouvy s firmou Odolská servisní s.r.o., IČ 08209049, Trnková 2323, 250 70 Postřižín za 

cenu 5.490,- Kč za měsíc (není plátce DPH) od 1.7.2022  na administrativní podporu při nárokování a vykazování 

obsazenosti a financování Dětské skupiny Řevnice  

Rada města ukládá: 
• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 33.000,- Kč na financování příkazní smlouvy a administraci obsazenosti 

provozu dětské skupiny do rozpočtového opatření č.1/2022 

 

16) Pořízení workoutového prvku -schválení nabídky, uzavření smlouvy -Colmex s.r.o.  

Rada města schvaluje  

• pořízení wourkoutového prvku (fitness sestavy) na pozemek pod dětským hřištěm mezi ulicí Tyršovo stromořadí a 

Sportovní od firmy Colmex s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3, IČ 29037221 za cenu 149.884,- Kč vč. DPH 

Rada města ukládá  

• ekonomickému odboru zajistit návrh smlouvy na pořízení workoutového prvku (fitness sestavy) od firmy Colmex s.r.o., 

Kubelíkova 1224/42, Praha 3, IČ 29037221 za cenu 149.884,- Kč vč. DPH 

• ekonomickému odboru zařadit do rozpočtového opatření č. 1/2022 náklad ve výši 149.884,- Kč na pořízení workoutového 

prvku 

 


