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Výpis usnesení přijatých na 166. jednání rady města Řevnice ze dne 24.8.2022 

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

 

 

3) Nákup zeleně pro město - objednávka stromů a keřů – p. Sklenková 

Usnesení: 

Rada města souhlasí:  

• s nákupem stromů a keřů pro doplnění městské zeleně dle rozpisu předloženého Ing. Hanou Sklenkovou ve výši cca 

110.000,- Kč. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru vystavit objednávku na nákup stromů a keřů pro doplnění městské zeleně dle požadavků Ing. 

Sklenkové. 

• ekonomickému odboru zařadit částku 110 000,- Kč na nákup stromů a keřů pro doplnění městské zeleně do RO č.3/2022. 

 

4) Novostavba garáže v areálu ČOV – nákup plechové garáže 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na nákup plechové garáže do areálu ČOV od firmy Ocelové konstrukce, Blach-Trans, Tarnawa 4, DIČ 

PL 8681896064 za částku 97 500,- Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku ve výši 97 500,- Kč na nákup plechové garáže do areálu ČOV, do RO 

č.3/2022, § 2321 pol. 6121. 

 

5) Vícepráce opravy povrchů komunikací náměstí, Na Výšině, Na Vyhlídce a opravy výtluků dalších ulic  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• vícepráce u zakázky Opravy povrchů komunikací náměstí, Na Výšině, Na Vyhlídce a opravy výtluků dalších ulic metodou 

ITHR a následné uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2022 se společností Street s.r.o., sídlem Žďárek 10, 

463 44 Žďárek, IČ:24663310, za cenu ve výši 75 360,- bez DPH a 91 185,6 Kč včetně DPH. 

 

6) Žádost TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o. o poskytnutí finančního příspěvku  

Usnesení:  

Rada města doporučuje:  

• zastupitelstvu města schválení poskytnutí daru ve výši 60.000,- Kč v roce 2022 společnosti TRANS HOSPITAL PLUS,    

s.r.o., Mařákova 1080, 252 30 Řevnice, IČ:01571010, na pokrytí provozu zdravotnického záchranného zařízení a následné 

uzavření darovací smlouvy.  

 

7) Žádost o změnu č. 6 nájemní smlouvy - č.p. 3  - Modrý domeček, s.r.o.   
Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

• záměr uzavřít dohodu o změně č. 6 nájemní smlouvy ze dne 22.11.2005 na pronájem objektu č.p. 3 na náměstí Krále 

Jiřího z Poděbrad, ve znění dodatků, jejímž předmětem bude aktualizace vymezení předmětu nájmu v souvislosti s 

přeparcelací dotčených pozemků ve vlastnictví města a změny právní úpravy, kdy se budova č.p. 3 stala právně součástí 

pozemku parc. č. 217 a dále aktualizace ustanovení nájemní smlouvy týkající se vymezení předmětu činnosti nájemce – 

společnosti Modrý domeček, s.r.o.  

 

8) Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – místnost č. 126 v č.p. 928  

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

• uzavření dohody s paní P. Fialovou o ukončení nájemní smlouvy ze dne 2.3.2015 na pronájem místnosti č. 126 v č.p. 928 

za účelem poskytování pedikérských služeb. Nájemní smlouva bude ukončena k 31.8.2022. 

 

9) Úhrada nákladů - Dolnoberounské vodárenské družstvo  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• úhradu neplánovaných mimořádných nákladů Dolnoberounskému vodárenskému družstvu, Na Bořích 1077, 252 30 

Řevnice, IČ 09858326, které vznikly při  rekonstrukcí úpravny (výměna zárubní a dveří do strojovny, výměna zárubní 

vstupu do S1, výměna schodů k rozvaděči, úprava přepadů z jímky, úprava vyústění přívodních potrubí) v ceně 58.009,- 

Kč bez DPH (uplatní se odpočet DPH), potrubí surové při obnově průchodnosti vody k vrtu HV 102 v ceně 146.671,- Kč 

(uplatní se odpočet DPH) a stavební práce provedené při obnově kanceláří za úřadem (oprava podlah, datových a 

silových rozvodů a vodovodu a kanalizace) v ceně 89.107,- Kč  (107.819,50 vč. DPH). 
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Rada města ukládá: 

•    ekonomickému odboru zařadit částky 108.000,- Kč na opravu kanceláří (bývalý stavební úřad) a 248.000,- Kč na 

rekonstrukci úpravny a na potrubí surové při obnově průchodnosti vody k vrtu HV 102 do nejbližšího rozpočtového 

opatření. 

 

10) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 26 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

• návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 5.9.2022 v budově Zámečku, Mníšecká 

29, Řevnice od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení 

2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3) Schválení programu  

4) Zpráva o činnosti rady města 

5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

6) Zpráva o činnosti finančního výboru 

7) Zpráva o činnosti výboru pro územní rozvoj 

8) Rozpočtové opatření č. 3/2022 - návrh 

9) Rozhodnutí o námitkách uplatněných proti Návrhu územního plánu Řevnice, vydání Územního plánu Řevnice 

10) Rozhodnutí o přijetí dotace 66.403.635,- Kč na akci „Rekonstrukce povrchů a hospodaření se srážkovými vodami 

v lokalitě Řevnice Vrážka“ 

11) Finanční dar na provoz – TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o. 

12) Schválení záměru podání žádosti o dotaci zázemí dětská skupina  

13) Diskuze  

14) Různé 

15) Závěr 

 

11) Zvýšení zdí kontejnerového stání Sběrný dvůr, Osbet Beton  

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

• nabídku společnosti Osbet Beton s.r.o., sídlem Polní 292, Lety, IČ: 07114320 na realizaci navýšení zdí kontejnerového 

stání u nákladové rampy na sběrném dvoře suchou výstavbou betonovými bloky za cenu 76.429,- Kč bez DPH a 92.479,- 

Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 76.429,- Kč na realizaci navýšení zdí kontejnerového stání na sběrném dvoře do 

rozpočtového opatření č.3/2022. 

 

 

12) Dodatek č. 1 k servisní smlouvě veřejné osvětlení a další práce Pavel Olič 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 1. k Servisní smlouvě o údržbě a opravách veřejného osvětlení a dalších elektrikářských pracích 

uzavřené dne 30. 9. 2019 uzavřené s panem Pavlem Oličem, IČ 03820327, sídlem U Rozvodny 241, 266 01 Tetín. Předmětem 

dodatku je úprava ceny práce v hodinách z 250,- Kč/hod na 300,- Kč/hod, součástí nové ceny za hodinu práce není cena 

za dopravu, která činí 10 Kč/km. 

 

13) Schválení vítězné nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektové práce a inženýrskou činnost k zakázce 

FVE Řevnice připojitelnost výrobny 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• vítěze výběrového řízení na projektové práce a inženýrskou činnost k zakázce „FVE Řevnice připojitelnost výrobny“ 

firmu EGC – EnerGoConsult ČB s.r.o., IČ  25166972, Čechova 727, 370 01 České Budějovice za cenu 63.000,- Kč bez 

DPH (76.230,- Kč s DPH);  

• uzavření smlouvy o dílo na projektové práce a inženýrskou činnost k zakázce „FVE Řevnice připojitelnost výrobny“ s 

firmou EGC – EnerGoConsult ČB s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice, IČ 25166972.  

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 76.230,- Kč na projektové práce a inženýrskou činnost pro projekt FVE Řevnice 

připojitelnost výroby do rozpočtového opatření č.3/2022. 

 

14) Smlouva o rozvoji území Sochorova parc.č. 3535/12 k.ú. Řevnice  

Usnesení: 
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Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o rozvoji území se se stavebníky Ing. M. B., bytem 252 10 Mníšek pod Brdy a Mgr. J. F. P., bytem 155 

31 Praha 5 – Lipence, jejímž předmětem je příspěvek stavebníka ve výši 25.000,- Kč na veřejnou infrastrukturu  podle 

Zásad pro výstavbu na území města Řevnice schválených zastupitelstvem města dne 7.9.2020 v souvislosti s výstavbou 

novostavby rodinného domu na pozemku parc.č. 3535/12 k.ú. Řevnice a realizace související veřejné infrastruktury (nový 

sjezd na komunikaci). 

 

 

15) Smlouva o rozvoji území Sochorova parc.č. 3535/13 k.ú. Řevnice  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o rozvoji území se se stavebníky Mgr. T. Š. a Bc. A. Š, oba bytem 150 00 Praha 5 - Smíchov, jejímž 

předmětem je příspěvek stavebníka ve výši 25.000,- Kč na veřejnou infrastrukturu  podle Zásad pro výstavbu na území 

města Řevnice schválených zastupitelstvem města dne 7.9.2020 v souvislosti s výstavbou novostavby rodinného domu na 

pozemku parc.č. 3535/13 k.ú. Řevnice a realizace související veřejné infrastruktury (nový sjezd na komunikaci). 

 

16) Smlouva o rozvoji území Sochorova parc.č. 3535/2 k.ú. Řevnice  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o rozvoji území se se stavebníky Š. U. a Ing. M. U., oba bytem 252 30 Řevnice, jejímž předmětem je 

příspěvek stavebníka ve výši 25.000, - Kč na veřejnou infrastrukturu podle Zásad pro výstavbu na území města Řevnice 

schválených zastupitelstvem města dne 7.9.2020 v souvislosti s výstavbou novostavby rodinného domu na pozemku 

parc.č. 3535/2 k.ú. Řevnice a realizace související veřejné infrastruktury (nový sjezd na komunikaci). 

 

17) Poptávka na realizaci obnovy dopravního značení v Řevnicích a uzavření smlouvy o dílo 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• společnost PROZNAK Kladno, s.r.o., J. Hory 1494, 270 01 Kladno, IČ 25066471 jako vybraného dodavatele 

z poptávkového řízení na realizaci obnovy dopravního značení v Řevnicích, za nabídkovou cenu 210 450,- Kč bez DPH 

(254 644,50 Kč s DPH).  

• uzavření smlouvy o dílo se společností PROZNAK Kladno, s.r.o., J. Hory 1494, 270 01 Kladno, IČ 25066471.  

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 254 644,50 Kč na obnovu dopravního značení v Řevnicích do rozpočtového 

opatření č.3/2022. 

 

18) Zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby a podání žádosti o dotaci – Sklad_13 – 

OPENBOOK 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od Ing. arch. Šárky Sodomkové, K Voškovu 273, Zadní Třebaň, IČO: 65578457, na úpravu projektové 

dokumentace pro změnu stavby před dokončením za částku 14 000,- Kč 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku ve výši 14 000,- Kč na zpracování změnové PD, do RO č.3/2022, §3636 

pol. 6121. 

 

19) Úprava rozpočtu pro podání žádosti o dotaci – Sklad_13 - OPENBOOK 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od Ing. Jaroslava Chytila, Šumický 852, Pohořelice, IČO: 88549780, na zpracování rozpočtu pro podání 

žádosti o dotaci za částku 8 470,- Kč. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku ve výši 8 470,- Kč na zpracování rozpočtu, do RO č.3/2022, §3636 pol. 

6121. 

 

20) Příkazní smlouva územní plán Vl. Peterka 

Usnesení: 

Rada města schvaluje  

• uzavření příkazní smlouvy s Mgr. Vlastimilem Peterkou, Krále Jiřího z Poděbrad 818, 386 01 Strakonice, IČ 88200019 

za cenu 17.250,- Kč (neplátce DPH) na zpracování návrhu vyhodnocení uplatněných námitek a připomínek k II. 

opakovanému veřejnému projednání návrhu územního plánu Řevnice, revizi návrhu vyhodnocení uplatněných námitek 
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a připomínek k veřejnému a opakovanému návrhu územního plánu Řevnice a konzultacím s pořizovatelem a 

zpracovatelem návrhu územního plánu Řevnice. 

 

21) SOSB-VB-vodovod v ul. Náplavní - parc.č. 3316/1 – Středočeský kraj 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. S-2202/00066001/2022 - KL/JRC/BS se 

Středočeským krajem (zastoupeným KSÚS Středočeského kraje) v rámci přípravy stavby „Vodovod a vodovodní 

přípojky v ulici Náplavní“, jejímž předmětem je zatížení krajského pozemku parc.č. 3316/1 v k.ú. Řevnice (pod silnicí II. 

třídy v ulici Pražská) - uložením veřejného vodovodu - ve prospěch města Řevnice za jednorázovou úhradu 1200,- Kč + 

DPH. Součástí smlouvy je záruka města na obnovení konstrukce vozovky a na úpravu silničního příkopu a silničního 

pomocného pozemku v délce 60 měsíců. 

 

22) Oprava kanalizace na pozemku ZŠ u jídelny 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na výměnu propadlé části řadu splaškové kanalizace na školním pozemku pod jídelnou od firmy 

FARMA Hlásná Třebáň s.r.o., Jan Skořepa, IČ: 28495896, s částkou 93 370,68 Kč bez DPH.  

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru částku ve výši 93 370,68 Kč na opravu kanalizace zařadit do rozpočtového opatření č. 3/2022 

(§3113, pol. 5171). 

 


