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Výpis usnesení přijatých na 154. jednání rady města Řevnice ze dne 18.5.2022 

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

 

 

3) Uzavření SOD - restaurátorské záměry a dotační žádosti  Sochorova hrobka a Pomník – Omni Cimiterium 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o dílo s firmou Omni Cimiterium z.s., sídlo Londýnská 254/7, Praha 2 Vinohrady, IČ 09765859 na 

zpracování restauračních záměrů a dotačních žádostí z MK ČR a MO ČR na obnovu objektů Sochorova hrobka a 

Památník obětem I.a II. světové války za cenu 50.000,- Kč (není plátce DPH). 

Rada města  ukládá : 

• ekonomickému odboru zařadit navýšený náklad ve výši 10.000,- Kč na zpracování dotační žádost na obnovu Sochorovy 

hrobky do nejbližšího rozpočtového opatření.  

 

4) „Sklad 13“  - „dřevák“ - zabezpečení  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku a objednání realizace zabezpečení objektu dřevěného skladu u nádraží od ing. René Feglara, Květoslava 

Mašity 465, Všenory, IČ: 43167471 za částku 41 287,- Kč vč. DPH. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 41.287,- Kč včetně DPH na realizaci zabezpečení objektu dřevěného skladu 

u nádraží do nejbližšího rozpočtového opatření 

 

5) „Sklad 13“  - „dřevák“ – hygienické zázemí 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na výrobu a dodávku hygienického zázemí pro dřevěný sklad u nádraží 

v podobě kontejneru od firmy UNISTAV – dux s.r.o, Jaurisova 515/4, Praha 4, IČ: 26755131, za částku 774 308,- Kč vč. 

DPH (Cena bez dopravy a vykládky.)  

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 774.308,- Kč včetně DPH na výrobu a dodávku hygienického zázemí pro 

dřevěný sklad u nádraží v podobě kontejneru včetně dopravy a vykládky (cena vykládky a dopravy je stanovena 

odhadem) do nejbližšího rozpočtového opatření 

 

6) SOVB- IP-12-6016975-1-ČEZ Distribuce-ul. V Chatách 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• 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 délce trasy 1,6 metru) v pozemku parc.č. 3054/39 v  k. 

ú. Řevnice (ul. V Chatách) v rozsahu dle geometrického plánu č. 2455-200085/2020 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IP-12-

6016975-1,  ŘEVNICE -V Chatách E60 - přípojka NN. 

 

7) Pronájem Lesního divadla – Všenorská divadelní společnost z. s. - představení Tik Ťak 

Rada města schvaluje:  

• pronájem Lesního divadla 23. a 24. července 2022 zapsanému spolku Všenorská divadelní společnost, IČO: 14426609, 

se sídlem U Silnice 151, 252 31  Všenory za účelem uvedení komedie Tik Ťak za nájemné 6.000,- Kč + 21 % DPH.  

 

8) Zábor veřejného prostranství - cirkus Wertheim 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• zábor veřejného prostranství panu Josefu Wertheimovi, IČO: 02813301, Dobšice 27,  289 05 za účelem umístění 

cirkusového stanu a provozování cirkusové produkce ve dnech 26. – 29.5.2022 na travnatém pozemku v ulici 

Karlštejnská, parc. č. 2734/1 (staré hřiště) za celkovou částku 1000,- Kč a umístění 10 ks přenosných reklamních tabulí. 

 

9) Výpůjčka Lesního divadla ZUŠ Řevnice – MIX festival 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 
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• bezplatnou výpůjčku areálu Lesního divadla Základní umělecké škole Řevnice, IČ:  75034271, se sídlem Školní 600, 252 

30 Řevnice dne 28.5.2022 za účelem konání tradičního MIX festivalu. 

 

10) Žádost o příspěvek na provoz skladu humanitární pomoci v Dobřichovicích 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

• zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí finančního daru ve výši 50.000, - Kč na provoz skladu humanitární pomoci 

v Dobřichovicích, a to formou převodu na  transparentní účet č. 50032-388029319/0800 přímé pomoci občanům 

Ukrajiny ubytovaným v Dobřichovicích a v obcích regionu Dolní Berounka zřízený městem Dobřichovice a ukládá 

zařazení poskytnutého daru do nejbližšího rozpočtového opatření.  

 

11) Vyúčtování služeb technického dozoru stavebníka – Rozšíření ČOV Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• vyúčtování služeb technického dozoru stavebníka (TDS) v době zkušebního provozu ČOV Řevnice od firmy 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, Praha 5, IČ: 47116901 za částku 48 980,80,- Kč vč. DPH. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru vystavit objednávku na služby TDS realizované v době zkušebního provozu ČOV Řevnice 

 

12) Dohoda o zrušení věcného břemene – pozemek parc.č. 3535/23 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dohody o zrušení věcného břemene mezi městem Řevnice jako povinným a společností Vily Řevnice s.r.o., IČ:  

01893548 jako oprávněným, na základě které bude bezplatně zrušeno věcné břemeno  zřízení, provozování, udržování a 

oprav inženýrské sítě v rozsahu geometrického plánu č. 2214-3/2017 zřízené k tíži pozemku parc.č. 3535/23 v k.ú. Řevnice. 

 

13) Zpracování a projednání EIA na uložení zeminy na skládce -uzavření SOD -Kapex 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o dílo s firmou KAPEX s.r.o., IČ 28082745, sídlo Matějská 2544/26, Praha 6 Dejvice na vypracování 

dokumentace EIA a projednání s dotčenými orgány na uložení zeminy na uzavřené skládce TKO za cenu 100.162,- Kč 

bez DPH (121.196,- Kč vč. DPH).  

Rada města  ukládá : 

• ekonomickému odboru zařadit náklad ve výši 121.196,- Kč na vypracování a projednání EIA na uložení zeminy na 

skládce do nejbližšího rozpočtového opatření.  

 

14)  REMA smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o  zřízení veřejného místa zpětného odběru s firmou REMA Systém, a.s., sídlo Budějovická 1667/64, 

14000 Praha 4, IČ 64510263 a dodatku č. 1 k této smlouvě (ceník) na zpětný odběr odpadního elektrozařízení, baterií a 

akumulátorů. 

 

15) Analýza směsných komunálních odpadů 

Usnesení : 

Rada města : 

• bere na vědomí analýzu směsných komunálních odpadů 

Rada města ukládá : 

• ekonomickému odboru připravit podmínky pro podání žádosti o dotaci na zavedení door-to-door systému (plast, papír, 

bio) svozu odpadu z domácností  

 

16) Informace o letním provozu MŠ Řevnice – červenec, srpen 2020 

Rada města bere na vědomí informaci o letním provozu Mateřské školy Řevnice v období červenec a srpen 2022. 

 

17) Zadávací dokumentace „komunikace Řevnice“  vsakovací povrchy Vrážka 

Usnesení : 

Rada města  

• schvaluje zadávací dokumentace veřejné zakázky „Komunikace Řevnice“ na realizaci vsakovacích povrchů v ulicích  

U Prodejny, Na Vrážku, Malé náměstí, Škrétova, Dr. Pecla, Škroupova, Seifertova, Klicperova spolufinancovaných 

Evropskou unií z Fondu Next Generation EU a z Národního programu životní prostředí. 

 


