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 Výpis usnesení přijatých na 145. jednání rady města Řevnice ze dne 16.2.2022 

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

 

 

 

3) Výpůjčka nebytových prostor v č.p. 29 Divadelnímu souboru Řevnice   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• bezplatnou výpůjčku sklepních prostor v budově č.p. 29 (Zámeček) – místnosti o výměře 36,5 m2 a místnosti o výměře 

12,1 m2 spolku Divadelní soubor Řevnice, IČO: 26515164, se sídlem Mníšecká 29, 252 30 Řevnice a to na 1 rok do 

28.2.2023, měsíční paušál za poskytované služby 500,- Kč. 

 

4) Smlouva o uměleckém vystoupení - Trio del Diablo 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:   

• uzavření smlouvy o uměleckém vystoupení s Triem del Diablo zastoupeným Michaelou Vackovou, jejímž předmětem je 

koncert tria dne 20.3.2022 od 18 hodin v sále Zámečku za honorář ve výši 12.000,- Kč.  

 

5) Pronájem Lesního divadla - Music Art Prague, v.o.s.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem areálu Lesního divadla společnosti Music Art Prague, v.o.s., IČO: 48118796, se sídlem Komenského 101, 252 

28 Černošice ve dnech 24. a 25. 6. 2022 za nájemné 10.000,- Kč/den + 21 % DPH a to za účelem uspořádání koncertu 

Bratří Ebenů s hosty a koncertu Vlasty Redla s kapelou. 

 

6) Poptávkové řízení celoroční údržba zeleně v Havlíčkových sadech a na hřbitově   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• záměr provedení poptávkového řízení na celoroční údržbu zeleně v Havlíčkových sadech a na hřbitově na léta 2022-2023. 

• složení komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na realizaci celoroční údržby zeleně v Havlíčkových sadech a na 

hřbitově na léta 2022-2023 ve složení Ing. Tomáš Smrčka předseda, Ing Arch. Alice Čermáková, Ing. Mojmír Mikula. 

 

 

7) Schválení vítězné nabídky na zakázku „Stavební úpravy stávajícího objektu – Hasičská zbrojnice Řevnice 

č.p. 174“ 

Rada města schvaluje: 

• vítěze výběrového řízení na zakázku s názvem „Stavební úpravy stávajícího objektu – Hasičská zbrojnice Řevnice č.p. 

174“, firmu MIRONSTAV s.r.o., Nákupní 389/1, Praha 10, IČ: 24696668, za nabídkovou cenu 7 300 000,- Kč bez DPH 

(8 833 000,- Kč vč. DPH) 

 

8) Budova městského úřadu - doplnění žaluzií 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na dodávku a montáž okenních žaluzií do kanceláří ve 3. NP budovy městského úřadu od firmy BS 

SERVIS Řevnice s.r.o., Zátiší 908, Řevnice, IČ: 45148333 za celkovou částku 8 143,30 Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku ve výši 8 143,30 Kč na dodávku a montáž okenních žaluzií do kanceláří 

ve 3. NP budovy městského úřadu, do rozpočtového opatření č. 1/2022. 

 

9) Cenová nabídka - restaurátorský záměr a administrace dotace z programu Ministerstva obrany a kultury 

– Sochorova hrobka, Památník obětem světových válek -  Omni Cimiterium z.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od Omni Cimiterium z.s., Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 09765859 na zpracování 

restaurátorského záměru a administraci dotačních žádostí na obnovu Sochorovy hrobky a Památníku obětem světových 

válek za celkovou cenu 40.000,-Kč (4x10.000,-Kč) 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku ve výši 40.000,- Kč na zpracování restaurátorského záměru a 

administraci dotačních žádostí na obnovu Sochorovy hrobky a Památníku obětem světových válek  
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10) Výběrové řízení – strážník Městské policie Řevnice 

Usnesení: 

Rada města ukládá: 

• starostovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa strážníka/strážnice Městské policie Řevnice. 

Rada města schvaluje: 

• komisi pro výběr uchazeče/čky k výběrovému řízení - strážník Městské policie Řevnice v tomto složení: Ing. Tomáš 

Smrčka, Veronika Matoušková, Ing. Alice Bečková, náhradník: Věra Jaskevičová 

 

11) Ekologické a inženýrské stavby dodatek č. 1 k SOD 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 

00 Praha 20 Horní Počernice, IČ 18626084 jehož předmětem je rozšíření projektové dokumentace o vodovodní řad a 

úprava projektové dokumentace o zapracování připomínek soukromých vlastníků pozemků a prodloužení termínu 

realizace díla (vše na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ulic Podbrdská a Mírová) za celkovou cenu 

89.500,- Kč bez DPH (108.295,-vč. DPH). 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku ve výši 108.295,- Kč na rozšíření předmětu plnění – zpracování 

projektové dokumentace na rekonstrukci ulic Podbrdská a Mírová, do rozpočtového opatření č. 1/2022. 

 

12) Úprava projektu - Budování kapacity Dětské skupiny Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na aktualizaci projektové dokumentace na stavbu nového objektu v areálu MŠ – Budování kapacity 

dětské skupiny Řevnice, od Ing. Romana Vejmelky, RVA Architects s.r.o., Sochorova 1134, Řevnice, IČ: 24699624 za 

celkovou částku 20 000,- Kč bez DPH  (24 200,- Kč vč. DPH) 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 24 200,- Kč na aktualizaci projektové dokumentace na stavbu nového 

objektu v areálu MŠ – Budování kapacity dětské skupiny Řevnice RO č.1/2022. 

 

13) Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. ODP/59 – svoz odpadu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. ODP/59 uzavřené dne 8.5.2021 mezi městem Řevnice jako zhotovitelem a 

Jaroslavem Škarvanem, IČ: 03408736 jako objednatelem na pravidelný svoz komunálního odpadu na adrese Mníšecká 

500, Řevnice (vinárna v Lidovém domě) a to ke dni 31.12.2021. 

 

14) Revitalizace brownfieldu Sklad_13 – zábradlí na rampu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na dodávku a montáž zábradlí na severní část vstupní rampy ke Skladu_13, od Vratislava Hrubého, 

Nerudova 187, Řevnice, IČ: 07072465 za částku 95 000,- Kč. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 95 000,- Kč na dodávku a montáž zábradlí pro Sklad_13 do RO č.1/2022. 

          


