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Výpis usnesení přijatých na 149. jednání rady města Řevnice ze dne 23.3.2022 

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

 

 

3) Nabídka třídění žulových silničních kostek za úřadem 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nabídku pana Pavla Horáka, U Dubu 520, Všenory, IČO: 41447387 na vytřídění a odvoz silničních žulových kostek, které 

jsou deponovány za úřadem. Nabídka předpokládá délku práce 5 dní a obsahuje následující položky: zapůjčení třídícího 

stroje 24.200,- Kč, práce bagrem 35.000,- Kč, elektrocentrála 2.000,- Kč a doprava půjčovna a zpět 4.500,- Kč. Celkem 

65.700,- Kč bez DPH.  

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 80.000,- Kč na vytřídění a odvoz žulových kostek, které jsou deponovány za 

budovou městského úřadu do rozpočtového opatření č. 2/2022.  

 

4) ZŠ-schválení hospodářského výsledku za rok 2021   

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• účetní závěrku Základní školy Řevnice sestavenou k 31.12.2021.  

• rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši + 717.378,44 Kč takto:  

   - do rezervního fondu 400.000,00 Kč  

   - do fondu odměn        317.378,44 Kč.  

 

5) MŠ-schválení hospodářského výsledku za rok 2021 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• účetní závěrku Mateřské školy Řevnice sestavenou k 31.12.2021.  

• rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši + 49.771,01 Kč takto:  

- do rezervního fondu   49.771,01 Kč  

- do fondu odměn                   0,00 Kč.  

   

6) Schválení zřízení adaptační skupiny pro předškolní děti ukrajinských rodičů 

Rada města schvaluje: 

• v souvislosti s válečnou krizí na Ukrajině ustanovení adaptační skupiny pro věkovou kategorii 2-6 let ukrajinských dětí 

v klubovně tenisového klubu Sportclub Řevnice v ulici Růžová (Sportclub Řevnice poskytne prostory k činnosti). Město 

Řevnice, bude hradit ze zastupitelstvem schválené částky na humanitární pomoc, náklady na energii a vodné a stočné 

v poskytnutých prostorách, stravování (dopolední svačiny a obědy ze školní jídelny), hygienické provozní náklady a 

odměny pro činnost dvou ukrajinských asistentek. Zároveň město pořídí vybavení pro činnost, které se nepodaří získat 

z darů. 

 

7) Pořízení motocyklu pro přepravu jednočlenné hlídky MP 

Rada města schvaluje:  

• cenovou nabídku a uzavření kupní smlouvy se společností Racing Team H.J.M. spol. s r.o., Pražská 453, 252 29 Lety, IČ: 

26503913 na pořízení motocyklu pro přepravu jednočlenné hlídky městské policie Honda CB 500X v ceně 180.502,- Kč 

včetně DPH a dále majáku v ceně 4.967,- Kč a polepů v ceně 5.000,- Kč. Městská policie zajišťuje službu v řadě okolních 

obcí a v řadě případů je požadována služba pouze v jednočlenné hlídce.  Z důvodů ekonomického provozu je výhodnější 

přeprava motocyklem než automobilem 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit náklady na pořízení motocyklu včetně majáku a polepu pro službu městské policie 

v souhrnné výši 190.469,- Kč do nejbližšího rozpočtového opatření. 

 

8) Zapojení veřejnosti do zadání architektonické soutěže na rozšíření kapacity školní jídelny, výukového 

zázemí a zázemí pro učitele základní školy Řevnice 

Rada města schvaluje: 

• nabídku a objednání participační činnosti k zadání architektonické soutěže na rozšíření kapacity školní jídelny, 

výukového zázemí a zázemí pro učitele základní školy Řevnice od společnosti o.p.s. Agora CE, Petra Rezka 12, 140 00 

Praha 4, IČ: 27885348 v tomto členění: informační kampaň 11.500,- Kč, diskuze s učiteli 12.000,- Kč, veřejná diskuze 

19.000,- Kč, zpětná vazba a informační kampaň k vyhlašování a průběhu soutěže 6.500,- Kč, tj. za celkovou cenu 49.000,- 

Kč (59.290,- Kč včetně DPH). 
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Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 59.290,- Kč na participační činnost k zadání architektonické soutěže na rozšíření 

kapacity školní jídelny, výukového zázemí a zázemí pro učitele základní školy Řevnice do nejbližšího rozpočtového 

opatření; 

• ekonomickému odboru vystavit objednávku na participační činnost k zadání architektonické soutěže na rozšíření 

kapacity školní jídelny, výukového zázemí a zázemí pro učitele základní školy Řevnice společnosti o.p.s. Agora CE, Petra 

Rezka 12, 140 00 Praha 4, IČ: 27885348 v tomto členění: informační kampaň 11.500,- Kč, diskuze s učiteli 12.000,- Kč, 

veřejná diskuze 19.000,- Kč, zpětná vazba a informační kampaň k vyhlašování a průběhu soutěže 6.500,- Kč, tj. za 

celkovou cenu 49.000,- Kč (59.290,- Kč včetně DPH). 

 

9) Plná moc pro uzavírání smluv o uměleckém vystoupení pro vedoucí Kulturního střediska města Řevnice 

paní V. Starou 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• udělení plné moci vedoucí Kulturního střediska města Řevnice paní Veronice Staré k zastupování města Řevnice při 

uzavírání smluv o uměleckém vystoupení a dodatků k nim se sjednaným honorářem v maximální jednorázové výši 

12.000,- Kč bez DPH. Paní Veronika Stará je oprávněna samostatně rozhodovat o uzavření jednotlivých smluv o 

uměleckém vystoupení a smlouvy o uměleckém vystoupení podepisovat. Plná moc je platná do 31.12.2024. 

 

 

10)  Autorský dozor - „Stavební úpravy stávajícího objektu – Hasičská zbrojnice Řevnice č.p. 174“ 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku a objednání zajištění výkonu autorského dozoru při stavbě „Stavební úpravy stávajícího objektu – 

Hasičská zbrojnice Řevnice č.p. 174“, od firmy KFJ, s.r.o., Komenského 527, Kostelec nad Černými lesy, IČO: 06295533, 

v předpokládaném rozsahu celkových nákladů do výše 79 200,- Kč bez DPH (95 832,- Kč vč. DPH) 

 

11) Cenová nabídka na zpracování průběžné monitorovací zprávy projektu „Řevnice – rozšíření, intenzifikace 

ČOV a dostavba splaškové kanalizace“ 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku a objednání zpracování průběžné monitorovací zprávy za rok 2021 od firmy PIK Vítek s.r.o., 

Kořenského 1025/7, Praha, IČO: 26509407, k projektu „Řevnice – rozšíření, intenzifikace ČOV a dostavba splaškové 

kanalizace“ za částku 10.000,- Kč bez DPH (12.100,- Kč včetně DPH). 

 

12) Výsledek kontroly z MMR k projektu „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ 

Řevnice“ 

Rada města bere na vědomí: 

• výsledek kontroly z Ministerstva pro místní rozvoj, operačního programu IROP, která se uskutečnila dne 31.8.2021 

v rámci projektu „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Řevnice 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru uhradit vyměřenou částku ve výši 27.553,65 Kč v souladu s Výzvou k vrácení peněžních 

prostředků dotace a zařadit částku do rozpočtového opatření č. 2/2022. 

 

13)  Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ ve městě Řevnice - dodatek č. 2  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou ISP s.r.o., Modřanská 11, Praha 4, IČ: 45791848, kterým se 

navyšuje celková cena díla o částku 659 089,67 Kč bez DPH. Celková cena díla tak na základě dodatku č. 2 činí   5 318 044,84 

Kč bez DPH tj. 6 434 834,26 Kč včetně DPH. 

 

 

14) Žádost o souhlas s pořádáním automobilového závodu jízdy do vrchu historických vozidel a sportovních 

speciálů „Brdy 2022“ na území katastru města Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uspořádání automobilového závodu jízdy do vrchu historických vozidel a sportovních speciálů „Brdy 2022“ pořádaného 

spolkem ÚAMK – SDRUŽENÍ ČESKÉHO AUTOSPORTU, IČ: 72035935, Vrážská 1498, 153 00 Praha – Radotín a 

souhlasí s uzavírkou silnice II/116 a vedením objízdné trasy dne 14.5.2022 a 15.5.2022 za předpokladu dodržení podmínky 

přerušení závodu po dobu konání dětského představení v nedalekém Lesním divadle dne 15.05.2022. Po akci bude 

proveden řádný úklid.  
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15) Organizace veřejné prezentace Door-to-door systém sběru odpadu v Řevnicích  

Rada města schvaluje:  

• nabídku na organizaci veřejné prezentace Door-to-door systém sběru odpadu v Řevnicích od firmy Kapex s.r.o., Matějská 

2544/26, Praha 6, IČ 28082745 za cenu 22.000,- Kč bez DPH (26.620,- Kč s DPH). 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 26.620,- kč na organizaci prezentace systému door-to-door do nejbližšího 

rozpočtového opatření. 

 


