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Výpis usnesení přijatých na 155. jednání rady města Řevnice ze dne 25.5.2022 

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

 

 

 

3) Výsledek výběrového řízení Opravy povrchů komunikací náměstí, Na Výšině, Na Vyhlídce a opravy 

výtluků dalších ulic metodou ITHR a uzavření SOD s vítězem.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• výsledek výběrového řízení Opravy povrchů komunikací náměstí, Na Výšině, Na Vyhlídce a opravy výtluků dalších ulic 

metodou ITHR a následné uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení se společností Street s.r.o., sídlem Žďárek 

10, 463 44 Žďárek, IČ:24663310, ve výši 1 098 818 Kč bez DPH a 1 329 569,78 Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 1,300.000,- Kč na opravu povrchů komunikací náměstí, Na Výšině, Na Vyhlídce a 

opravy výtluků dalších ulic metodou ITHR do rozpočtového opatření č. 2/2022 (§ 2212 pol. 5171). 

 

4) Účetní závěrka za rok 2021 

 Usnesení: 

Rada města doporučuje:  

• zastupitelstvu města ke schválení účetní závěrku za rok 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021. 

 

5) Žádost o bezplatnou výpůjčku veřejného prostranství – Kašpárkovo staročeské divadlo  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• bezplatnou výpůjčku veřejného prostranství cca 60 m2 u budovy „Zámečku“ ve dnech 20-25. 6. 2022 za účelem uspořádán 

divadelních představení historického loutkového Kašpárkova staročeského divadla.  

• bezplatné umístění 15 reklamních tabulek na lampy veřejného osvětlení k propagaci představení.  

 

6) Sklad_13 – venkovní elektro zásuvka 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na dodávku a montáž zásuvky na 400 V pro Sklad_13 od pana Vladislava Křivánka, Slunečná 1042, 

Řevnice, IČ:12374041 za částku do 10 000,- Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru, zařadit částku 10 000,- Kč do RO č. 2/2022. 

 

7) Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 1552855890 o pojištění majetku a odpovědnosti – Region  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 1552855890 o pojištění majetku a odpovědnosti – Region s firmou Generali 

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, s tím, že dochází k celkovému navýšení 

ročního pojistného o 41 483,00 Kč na 228 650,00 Kč včetně DPH. 

 

8) Přijetí dotace - Rozhodnutí o poskytnutí dotace na adaptační dětskou skupinu 

Usnesení:  

Rada města doporučuje:  

• zastupitelstvu města přijetí dotace  ve výši 315.000,- Kč a schválení Rozhodnutí č. 0268/14/UKR_AS/2022 o poskytnutí 

dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2022 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 

529/5, 118 12   Praha 1 v rámci Výzvy Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 č. j. MSMT-

7105/2022-2.      

 

9) Ukončení smlouvy o poskytování služeb čipového docházkového systému pro dětskou skupinu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• ukončení smlouvy o poskytování služeb čipového docházkového systému webooker.eu, uzavřené dne 27.8.2020 mezi 

městem Řevnice jako zákazníkem a společností Aperus, s.r.o.; IČ: 28863976, Osetá 632, 198 00  Praha 9 jako 

poskytovatelem a to nejpozději ke dni 31.8.2022. 

 

          


