
 
1 

 

Zápis č. 2 
z jednání Rady města Řevnice dne 7.11.2022 

 

Přítomni: Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Petr Hartmann, Ing. Petr Kozák, Libor Kvasnička, Ing. Kateřina Šupáčková 

Hosté: Ing.arch. Balejová, Ing.arch. Tlustý 

Zapisovatel: P. Karešová 

Hlasování: pro/proti/zdržel se 

 

1) Program jednání rady města č. 2 

2) Kontrola usnesení z jednání rady města č. 1 

3) Pronájem služebního bytu č. 2  v č.p. 27 

4) Smlouva o spolupráci a partnerství – Náruč, z.s. 

5) Smlouva o smlouvě budoucí darovací - prodloužení řadů do ulice B. Němcové - parc.č. 44 

6) SOVB- IV-12-6029668/1-ČEZ Distribuce-ul. Nerudova 

7) Jmenování členů sociální komise pro období 2022 - 2026 

8) Informace o provozu MŠ Řevnice v období vánočních svátků  

9) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění příprav a organizace kulturní akce – Jeden svět 

10) Zrušení VŘ pro výběr zhotovitele stavby „Řevnice – veřejný vodovod a kanalizace – podchod pod tratí ČD a 

připojení levobřežní části města“ 

11) Schválení ZD pro  VŘ pro výběr zhotovitele stavby „Řevnice – veřejný vodovod a kanalizace – podchod pod tratí ČD 

a připojení levobřežní části města“ 

12) Cenová nabídka na doplnění elektro a měření a regulace na úpravně vody Řevnice 

13) Cyklistický závod Trans Brdy Maratón 2022 

14) Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zakázky „Přívětivě komunikující město Řevnice – elektronická úřední 

deska“  

15) Hygienické zázemí Lesního divadla - stavební práce na obnově objektu  

16) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy stávajícího objektu – Hasičská zbrojnice Řevnice č.p. 174“ 

17) Finanční podpora ubytování ukrajinských uprchlíků v řevnickém kempu – Food Event, s.r.o. 

 

 

1) Program jednání rady města č. 2 

Rada města schvaluje předložený program na jednání rady města č. 2. 

Hlasování: 5/0/0 – SCHVÁLENO 

 

2) Kontrola usnesení z jednání rady města č. 1 

 

3) Pronájem služebního bytu č. 2  v č.p. 27 

Radě města je předkládán k projednání a schválení pronájem bytu č. 2 v bytovém domě č.p. 27 zaměstnanci města Řevnice panu 

Adrienovi Yvesovi Novelinkovi, strážníkovi městské policie. 

Dle pravidel pro přidělování bytů v objektu č. p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích schválených Radou města 

Řevnice dne 21.9.2012 jsou byty v domě č.p. 27 určeny přednostně k pronájmu učitelům či jiným zaměstnancům Základní školy 

Řevnice, popř. Městského úřadu Řevnice. Byt č. 2 se nachází v přízemí domu, má velikost 1 + 1, výměru 39,20 m2. 

Dle velitelky městské policie se jedná o strážníka, který je pracovitý, bezproblémový, své pracovní povinnosti si plní svědomitě. 

Aktuálně musel vrátit služební byt u Městské policie Mníšek pod Brdy, tudíž je jeho bytová situace neuspokojivá. Přidělení bytu 

by mu situaci s bydlením vyřešilo a významně přispělo ke stabilizaci pracovního kádru městské policie. 

Byt bude poskytnut do nájmu jako byt služební dle § 2297 a souv. občanského zákoníku. Nájemné činí 120,-Kč/m2/měsíc - dle 

rozhodnutí rady města z 10.6.2020. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.12.2022 do 31.7.2023 (aby pokud 

možno všechny nájemní smlouvy v č.p. 27 končily ve stejném termínu). 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• pronájem bytu č. 2 v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích panu Adrienovi Yvesovi Novelinkovi, 

nar. 4.12.1991, strážníkovi Městské policie Řevnice, a to na dobu od 1.12.2022 do 31.7.2023 za nájemné ve výši 120,-

Kč/m2/měsíc a uzavření nájemní smlouvy. Byt bude poskytnut do nájmu jako byt služební dle § 2297 a souv. 

občanského zákoníku. 

Hlasování:  5/0/0  - SCHVÁLENO  

Zodpovídá: starosta/SO/Bečková 

Termín: 30.11.2022 

 

4) Smlouva o spolupráci a partnerství – Náruč, z.s. 

Radě města je předkládáno k projednání uzavření Smlouvy o spolupráci a partnerství se spolkem Náruč týkající se spolupráce 

v oblasti posuzování žádostí o bydlení v bytech v domě č.p. 928 ve Školní ulici. 
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Bytový dům č.p. 928 byl dostavěn v roce 1997 s dotací 21,85 mil. od Okresního úřadu Praha-západ jako penzion pro důchodce a 

tělesně postižené. Město se smlouvu o dotaci zavázalo provozovat celý objekt pro účely trvalého bydlení důchodců, resp. tělesně 

postižených občanů po dobu 50 let ode dne právní moci rozhodnutí o kolaudaci. Město v 6/2022 požádalo MF o vydání stanoviska 

ke změně smlouvy o poskytnutí dotace týkající se bytového domu č. p. 928 a to zkrácení vázací doby na 25 let a možnost 

pronajmout část bytů i pro jinou sociální skupinu než jsou důchodci a tělesně postižení (duševně nemocní, osoby v tíživé osobní 

situaci a provozování 1 bytu jako tzv. „azylového“ pro případy např. domácího násilí).  
Ministerstvo financí odbor Financování územních rozpočtů souhlasí s užíváním třech bytových jednotek duševně nemocnými 

osobami za předpokladu, že jejich onemocnění je prokazatelně doloženo zdravotními posudky a lékařskými zprávami a že tyto 

bytové jednotky budou užívány výlučně k trvalému bydlení – viz.  stanovisko č.j. MF-18868/2022/1203-3 z 28.6.2022.  

Ministerstvo financí nesouhlasí se zkrácením vázací doby o polovinu, s užíváním jedné bytové jednotky jako tzv. azylový byt, s 

užíváním dvou bytových jednotek rodiči samoživiteli, kteří nejsou zdravotně postiženi.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o spolupráci a partnerství se zapsaným spolkem Náruč, IČ: 70106339, sídlem nám. Krále Jiřího 

z Poděbrad 3, jejímž předmětem je spolupráce v oblasti posuzování žádostí o bydlení v bytech zvláštního určení 

v bytovém domě č.p. 928 ve Školní ulici v Řevnicích od žadatelů z cílové skupiny osob s duševním onemocněním. 

Hlasování: 5/0/0 - SCHVÁLENO  

Zodpovídá: starosta/SO/Bečková 

Termín: 10.11.2022 

 

5) Smlouva o smlouvě budoucí darovací - prodloužení řadů do ulice B. Němcové - parc.č. 44 

Pan Miloš Nosek má zájem za účelem napojení svého pozemku parc.č. 95/1 na vodovod a kanalizaci vybudovat na své náklady 

prodloužení vodovodního řadu a řadu gravitační kanalizace do ulice B. Němcové – v pozemku parc.č. 44. Jde o novou kanalizační 

stoku z potrubí PVC 250 (DN250) v předpokládané délce 57 m a nový vodovodní řad z potrubí PE 90 (DN 80) v předpokládané 

délce 57 m.  

Dolnoberounské vodárenské družstvo, provozovatel vodovodu a kanalizace města Řevnice, podmínilo povolení stavby uzavřením 

smluv o budoucím převedení nově budovaného vodovodního a kanalizačního řadu do vlastnictví města Řevnice. Proto byla 

připravena smlouva o smlouvě budoucí darovací, na základě které se investor zavazuje na písemnou výzvu města uzavřít do 30 

dnů ode dne doručení výzvy darovací smlouvu, kterou převede bezplatně vlastnické právo ke stavbě prodloužení vodovodního a 

kanalizačního řadu spolu se všemi součástmi a příslušenstvím na město Řevnice. Pozemek parc.č. 44 je ve vlastnictví města, není 

proto potřeba řešit zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• budoucí bezplatné nabytí inženýrských sítí do majetku města a to nového vodovodní řadu z potrubí PE 90 (DN 80) 

v předpokládané délce 57 m a nového vodovodního řadu z potrubí PE 90 (DN 80) v předpokládané délce 57 m  

v pozemku parc. č. 44 v  k.ú. Řevnice (prodloužení stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu) a uzavření smlouvy o 

uzavření budoucí darovací smlouvy s panem Milošem Noskem. 

Hlasování:  5/0/0  - SCHVÁLENO  

Zodpovídá: starosta/SO/Bečková 

Termín: 30.11.2022 

 

6) SOVB- IV-12-6029668/1-ČEZ Distribuce-ul. Nerudova 

Radě města je předkládáno ke schválení 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 18,5 metru) v pozemku 

parc.č. 1502 v  k. ú. Řevnice (ul. Nerudova) v rozsahu dle geometrického plánu č. 2551-491/2022 pro oprávněného ČEZ Distribuce 

a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 3.100,- Kč (bez DPH).  

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy byla uzavřena 11.11.2021. Šlo o nové přípojné místo pro pozemek parc.č. 1507/2. 

Návrh smlouvy vč. GP přiložen.  

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 18,5 metru) v pozemku parc.č. 1502 v k. 

ú. Řevnice (ul. Nerudova) v rozsahu dle geometrického plánu č. 2551-491/2022 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za 

jednorázovou úplatu ve výši 3.100,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-

6029668/1 Řevnice, Nerudova č.p. 1507/2 – kNN. 

Hlasování:  5/0/0  - SCHVÁLENO  

Zodpovídá: starosta/SO/Bečková 

Termín: 30.11.2022 
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7) Jmenování členů sociální komise pro období 2022 - 2026 

Radě města je předkládán návrh na jmenování členů sociální komise jako poradního orgánů rady města pro období 2022 - 2026.  

Složení sociální komise je navrženo v tomto složení: Markéta Sedláčková Davidová, Mgr. Zuzana Dudáková, MgA. Marie 

Reslová, Kateřina Pazderková, MUDr. Eva Lednická, Mgr. Anna Beránková, Lada Vávrová, MUDr. Jaroslava Dercová, Mgr. 

Monika Vaňková. Do funkce předsedy sociální komise je navržena Markéta Sedláčková Davidová. 

Usnesení: 

Rada města zřizuje: 

• sociální komisi pro období 2022 - 2026 ve složení: Markéta Sedláčková Davidová, Mgr. Zuzana Dudáková, MgA. Marie 

Reslová, Kateřina Pazderková, MUDr. Eva Lednická, Mgr. Anna Beránková, Lada Vávrová, MUDr. Jaroslava 

Dercová, Mgr. Monika Vaňková 

Rada města pověřuje: 

• vedením sociální komise ve funkci předsedy Markétu Sedláčkovu Davidovou. 

Rada města schvaluje:  

• s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení, měsíční odměnu za výkon funkce předsedy sociální komise ve výši 3.900,- Kč  

Hlasování: 5/0/0 - SCHVÁLENO  

Zodpovídá: starosta/EO/Jaskevičová 

Termín: 7.11.2022 

 

8) Informace o provozu MŠ Řevnice v období vánočních svátků  

Radě města byla předložena informace ředitelky MŠ Řevnice o uzavření Mateřské školy z provozních důvodů v době vánočních 

svátků, a to od 23.12.2022 do 2.1.2023. Rodiče byli informováni na schůzce rodičů, na webu školy v září 2022 a též na nástěnce u 

hlavního vchodu. Nikdo z rodičů dosud neprojevil zájem o docházku svého dítěte v uvedeném období. Provoz MŠ bude opět 

obnoven dne 3.1.2023.  

Rada města bere na vědomí informaci o uzavření Mateřské školy z provozních důvodů, v době vánočních svátků, a to od 

23.12.2022 do 2.1.2023.  

 

9) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění příprav a organizace kulturní akce – Jeden svět 

Radě města je předkládáno ke schválení uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění příprav a organizace kulturní akce (festival 

dokumentárních filmů Jeden svět) uzavřené mezi městem Řevnice a společností Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, Praha 2, 120 

00, IČ: 25755277, DIČ: CZ25755277 dne 8.10.2019. Obsahem dodatku je změna v článku II. Základní ujednání - doplňuje o odst. 

5 (podle Pravidel pro partnery organizující festival Jeden svět v regionech PARTNEREM má ČVT právo požadovat zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Tato smluvní pokuta je splatná na základě faktury 

vystavené ČVT. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo ČVT požadovat náhradu vzniklé škody), V článku III. 2. Průběh 

FESTIVALu se v odst. 3 upravuje výše příspěvku PARTNERa (místo původně sjednané částky ve výši 20.000 Kč bude příspěvek 

PARTNERa pro rok 2023 činit částku 25.000 Kč) a Článek III.2.Průběh FESTIVALu se doplňuje o odst. 3a (3a. ČVT si v případě 

špatné epidemiologické situace vyhrazuje právo FESTIVAL zcela či zčásti přesunout do on-line prostředí. V takovém případě se 

neuplatní odst. 3, tj. PARTNER není povinen přispět ČVT částkou 25.000 Kč. PARTNER se však pro tento případ zavazuje 

propagovat možnost sledování filmů FESTIVALu on-line (Video On Demand) svými vlastními kanály (např. rozeslání tiskové 

zprávy, sdílení informací na sociálních sítích apod.).  
Dodatek č. 4 je součástí podkladového materiálu. V minulých letech provozně zajišťovala konání festivalu Ing. arch. Alice 

Čermáková. Vzhledem k tomu, že nyní již nevykonává funkci místostarostky města, je nutné ji ze strany města udělit plnou moc 

k úkonům souvisejícím s organizací a konáním festivalu v roce 2023. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění příprav a organizace kulturní akce mezi městem Řevnice a společností 

Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, Praha 2, 120 00, IČ: 25755277, DIČ: CZ25755277, kterým se upravují podmínky 

konání festivalu dokumentárních filmů Jeden svět v přiloženém znění.  

Rada města zplnomocňuje: 

• Ing. arch. Alici Čermákovou k zajištění příprav a organizaci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět 2023. 

Hlasování:  5/0/0 - SCHVÁLENO  

Zodpovídá: starosta/EO/Jaskevičová 

Termín: 3/2023 

 

10) Zrušení VŘ pro výběr zhotovitele stavby „Řevnice – veřejný vodovod a kanalizace – podchod pod tratí 

ČD a připojení levobřežní části města“ 

Radě města je předkládán návrh na rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby „Řevnice – veřejný 

vodovod a kanalizace – podchod pod tratí ČD a připojení levobřežní části města“. Výběrové řízení bylo vyhlášeno rozhodnutím 

rady města č. 159 ze dne 22.6.2022, v podlimitním režimu řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.  o zadávání veřejných zakázek 

uveřejněním na profilu zadavatele. Město obdrželo dvě nabídky. Od firmy Čermák a Hrachovec, a.s., Smíchovská 31, 155 00 

Praha 5 - Řeporyje, IČ: 26212005, nabídková cena: 9 100 480,77 Kč bez DPH a od firmy Ridera Bohemia a.s., 28. října 2092/216, 

350 02 Cheb, IČ 26847833, nabídková cena: 7 167 932,81 Kč bez DPH. Rada města na svém jednání č. 162 dne 20.7.2022 

rozhodla na návrh hodnotící komise o vítězi VŘ firmě Ridera Bohemia a.s. Následně vítězný uchazeč před podpisem smlouvy 
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z VŘ odstoupil. Vzhledem k vysokému rozdílu nabídek (1.932.548,- Kč bez DPH) byl snížen výkaz výměr u části připojení 

levobřežní části města (část kanalizace) a požádán uchazeč druhý v pořadí Čermák a Hrachovec, a.s. o předložení aktualizované 

nabídky. Uchazeč druhý v pořadí předložil aktualizovanou nabídku dne 27.9.2022 na celkovou cenu 8.916.133,04 Kč. Vzhledem 

k tomu, že se podle § 127 odst. 2/d) zákona o zadávání veřejných zakázek v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné 

zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval (bez ohledu na to, zda tyto důvody 

zadavatel způsobil, či nikoliv) je navrženo zrušení výběrového řízení. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• vydání rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby „Řevnice – veřejný vodovod a kanalizace – 

podchod pod tratí ČD a připojení levobřežní části města“ z důvodů § 127 odst. 2/d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru uveřejnit oznámení o zrušení VŘ na profilu zadavatele v souladu s § 53 odst. 8 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Hlasování: 5/0/0 - SCHVÁLENO 

Zodpovídá: starosta/EO/Jaskevičová/ Kliner 

Termín: 7.11.2022 

 

11) Schválení ZD pro  VŘ pro výběr zhotovitele stavby „Řevnice – veřejný vodovod a kanalizace – podchod 

pod tratí ČD a připojení levobřežní části města“ 

Radě města je předkládána ke schválení nová zadávací dokumentace pro výběrové řízení na výběr zhotovitele stavby „Řevnice – 

veřejný vodovod a kanalizace – podchod pod tratí ČD a připojení levobřežní části města“. Nové výběrové řízení bude vyhlášeno 

bezprostředně po zrušení předchozího výběrového řízení a bude nově zadáváno v režimu zjednodušeného podlimitního řízení 

podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• novou zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na výběr zhotovitele stavby „Řevnice – veřejný vodovod a kanalizace 

– podchod pod tratí ČD a připojení levobřežní části města“ v režimu zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Hlasování:5/0/0 - SCHVÁLENO 

Zodpovídá: starosta/EO/Jaskevičová/ Kliner 

Termín: 7.11.2022 

 

12) Cenová nabídka na doplnění elektro a měření a regulace na úpravně vody Řevnice 

Radě města je předkládána ke schválení cenová nabídka od firmy G – servis Praha, spol. s r.o., Třanovského 622/11, 163 04 Praha 

6 – Řepy, IČ 49680226 na doplnění elektro a MaR na ÚV Řevnice. Na základě poznatků ze zkušebního provozu a na základě 

požadavků provozovatele ÚV Řevnice je třeba doplnit: 

1. Snímání průtoku za jednotlivými filtry na stávající vodoměry za jednotlivými filtry filtrace budou doplněny snímače impulzů (3 

ks) a signál z nich bude přiveden do řídicího systému. Zde bude zobrazován aktuální průtok skrze filtr a množství vody proteklé 

od posledního praní. Na základě těchto údajů se bude nastavovat praní filtrů. 

2. Přenos stavu elektronického zabezpečení (EZS) na dispečink provozovatele (DBVD) EZS bude dovybavena rozhraním pro 

přenos stavu (zapnutá EZS a Poplach). Cena nezahrnuje rozšíření programového vybavení dispečinku DBVD. 

3. Naprogramování korekce dávkovacích čerpadel podle výstupů analyzátorů Na základě instrukcí od provozovatele (DBVD) 

bude v řídicím systému naprogramován režim regulace dávkovacích čerpadel chemikálií NaClO a NaOH na základě výstupů 

hodnot pH a volný chlór z analyzátorů a na základě zadaných požadovaných hodnot. 

Celková cena: 40.587,00 Kč bez DPH (49.110,27 Kč včetně DPH)  

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od firmy G – servis Praha, spol. s r.o., Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy, IČ 49680226 na 

doplnění elektro a měření a regulace na úpravně vody Řevnice, za částku 40.587,00 Kč bez DPH (49.110,27 Kč včetně 

DPH). 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru vystavit objednávku pro firmu G – servis Praha, spol. s r.o., Třanovského 622/11, 163 04 Praha 

6 – Řepy, IČ 49680226 na doplnění elektro a měření a regulace na úpravně vody Řevnice, za částku 40.587,00 Kč bez 

DPH (49.110,27 Kč včetně DPH). 

Hlasování: 5/0/0- SCHVÁLENO 

Zodpovídá: starosta/EO/Jaskevičová/ Kliner  

Termín: 11.11.2022 
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13) Cyklistický závod Trans Brdy Maratón 2022 

Radě města je předložena žádost zájmového spolku TRANSBRDY, z.s., se sídlem Lety, Na Návsi 15, 252 29 Dobřichovice, IČ: 

22673466 o písemné vyjádření města Řevnice k pořádání cyklistického závodu Trans Brdy Maratón 2022, který se bude konat dne 

26.11.2022. Start i cíl akce bude v Dobřichovicích a trasa vede částečně po katastrálním území města Řevnice převážně po 

místních komunikacích a lesních pozemcích. Po závodech bude proveden důkladný úklid.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uspořádání cyklistického závodu Trans Brdy Maratón 2022, jehož organizátorem je spolek TRANSBRDY, z.s., se 

sídlem Lety, Na Návsi 15, 252 29 Dobřichovice, IČ: 22673466, dne 26.11.2022 za podmínky, že po akci bude proveden 

řádný úklid.  

Hlasování: 5/0/0- SCHVÁLENO 

Zodpovídá: starosta/EO/Kliner 

Termín: 11. 11. 2022 

 

14) Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zakázky „Přívětivě komunikující město Řevnice – 

elektronická úřední deska“  

Radě města je předkládána ke schválení Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele elektronické úřední desky k 

projektu: „Přívětivě komunikující město Řevnice – elektronická úřední deska“.  Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

se navrhuje ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Bohdana Slámová, Adéla Hlaváčová z advokátní kanceláře AK Schagerer, která pro 

nás výběrové řízení zajišťuje. 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

• zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele zakázky „Přívětivě komunikující město Řevnice – 

elektronická úřední deska“ 

Rada města jmenuje: 

• hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Bohdana Slámová, Adéla Hlaváčová 

Hlasování: 5/0/0- SCHVÁLENO 

Zodpovídá: Starosta/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 30.11.2022 

 

15) Hygienické zázemí Lesního divadla - stavební práce na obnově objektu   

Radě města jsou předkládány ke schválení finanční náklady na stavební práce související s obnovou hygienického zázemí pro 

veřejnost v areálu Lesního divadla. Stavební práce na obnově hygienického zázemí budou prováděny zaměstnanci technických 

služeb, další práce jako např. elektroinstalace, zdravotně technické instalace, vzduchotechnika apod., budou řešeny za pomoci 

subdodavatelů. Práce budou realizovány podle projektové dokumentace zpracované architektonickým ateliérem AND, spol. s r.o., 

IČ: 40767141. Předpokládané náklady na stavební práce prováděné do konce letošního roku (zemní práce, základy včetně 

základové desky, materiál na hrubou stavbu) činí 500 tis. Kč. Není rozpočtově kryto, zařadit do RO 4/2022 (§3311, pol. 6121). 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• finanční náklady ve výši 500 000,- Kč na stavební práce související s obnovou hygienického zázemí pro veřejnost 

v areálu Lesního divadla v roce 2022. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 500 000,- Kč na stavební práce související s obnovou hygienického zázemí 

v areálu LD v roce 2022 do RO č. 4/2022 (§3311, pol. 6121) 

Hlasování: 5/0/0- SCHVÁLENO 

Zodpovídá: starosta/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 31.12.2022 

 

16) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy stávajícího objektu – Hasičská zbrojnice Řevnice č.p. 

174“ 

Radě města je předkládáno ke schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Stavební úpravy stávajícího objektu – 

Hasičská zbrojnice Řevnice č.p. 174“, s firmou MIRONSTAV s.r.o., Nákupní 389/1, Praha 10, IČ: 24696668.  

Předmětem dodatku je úprava celkové ceny díla v návaznosti na změny stavby. Změny se týkají především změny dispozice 2.NP, 

doplnění ÚT do garáží v 1.NP, změny v rozsahu povrchových úprav areálu dvora, upřesnění elektroinstalace aj. Kompletní přehled 

změn, který je podkladem pro uzavření Dodatku č. 2 smlouvy, je uveden ve změnových listech stavby.  

Celková cena díla se tak po započtení méněprací v hodnotě 517 470,30 Kč bez DPH a víceprací ve výši 1 646 303,81 Kč bez DPH 

navyšuje o částku 1 128 833,51 Kč bez DPH tj. 1 365 888,55 včetně DPH. Celková cena díla tak na základě dodatku č. 2 činí 

8 782 226,69 Kč bez DPH tj. 10 626 494,30 Kč včetně DPH. Není rozpočtově kryto částka ve výši 1 365 888,55 Kč bude zařazena 

do RO č.4/2022 (§ 5512 pol. 6121). 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 
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• uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou MIRONSTAV s.r.o., Nákupní 389/1, Praha 10, IČ: 

24696668, kterým navyšuje celková cena díla o částku 1 128 833,51 Kč bez DPH tj. 1 365 888,55 včetně DPH. Celková 

cena díla tak na základě dodatku č. 2 činí 8 782 226,69 Kč bez DPH tj. 10 626 494,30 Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 1 365 888,55 Kč do RO č. 4/2022 (§5512, pol. 6121). 

Hlasování: 5/0/0 - SCHVÁLENO 

Zodpovídá: starosta/EO/ Jaskevičová/Slámová 

Termín: 31.12.2022 

 

17) Finanční podpora ubytování ukrajinských uprchlíků v řevnickém kempu – Food Event, s.r.o. 

Radě města je předkládána žádost provozovatele Kempu Řevnice firmy Food Event, s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1, IČ: 04815319 

o finanční podporu na vodné a stočné spotřebované za období 3-10/2022 při ubytování ukrajinských uprchlíků v souvislosti 

s ruskou invazí na Ukrajinu. V kempu bylo v období březen – říjen 2022 ubytováno měsíčně v průměru 45 osob (matky s dětmi).  

Šetřením byla zjištěna celková spotřeba za ubytování v uvedeném období 784 m3, tato spotřeba odpovídá finančním nákladům 

59.409,- Kč bez DPH (žadatel je plátcem DPH). Rada města se shodla na poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč na 

úhradu nákladů na vodném a stočném v souvislosti s ubytováním ukrajinských běženců v Kempu Řevnice, finanční dar bude 

poskytnut  z prostředků schválených pro tyto účely zastupitelstvem města na jednání dne 7.3.2022.     

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy s firmou Food Event, s.r.o., Kaprova 

42/14, Praha 1, IČ: 04815319 na úhradu nákladů na vodném a stočném v souvislosti s ubytováním ukrajinských 

běženců v Kempu Řevnice. Finanční dar bude poskytnut z prostředků schválených pro tyto účely zastupitelstvem 

města na zasedání dne 7.3.2022. 

Hlasování: 5/0/0 - SCHVÁLENO 

Zodpovídá: starosta/EO/ Jaskevičová 

Termín: 31.12.2022 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 7.11.2022 

Další jednání rady města se uskuteční dne: 14.11.2022 (změna termínu vyhrazena) 

 

 

 

 

 

 …………………………                      ……………………………… 

Ing. Tomáš Smrčka, starosta                   Ing. Petr Hartmann, místostarosta  

         


