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Výpis usnesení přijatých na 3. jednání rady města Řevnice ze dne 14.11.2022 

(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 
 

 

 

3) Stavební úpravy stávajícího objektu – Hasičská zbrojnice Řevnice č.p. 174 -prvky na fasádu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na nákup informační vitríny pro potřeby SDH, od firmy B2B Partner s.r.o., IČ: 27830306 a cenovou 

nabídku na nákup smaltovaného znaku SDH Řevnice od firmy SmaltZlín, s.r.o., IČ: 46345558 za celkovou částku 19 231,- 

Kč včetně DPH. 
 

4) Výpůjčka veřejného prostranství – Notičky – vánoční koncert 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• bezplatnou výpůjčku veřejného prostranství (část nám. Krále Jiřího z Poděbrad) zapsanému spolku Dětská lidová 

muzika NOTIČKY, IČ: 70806071 v neděli 18. prosince 2022 od 10 do 12 hodin za účelem uspořádání vánočního koncertu. 

 

5) Nábytek do kanceláře matriky 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• zakoupení bazarového nábytku do kanceláře matriky od dodavatele Officeoutlet s.r.o. (2 stoly + 5 skříní se zámkem) za 

26.802,- Kč vč. DPH.  

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 26.802,- Kč na zakoupení bazarového nábytku do kanceláře matriky 

do rozpočtového opatření č. 4/2022 

 

6) Nabídka služeb BOZP a PO pro město od Pour servis 

Rada města schvaluje: 

• smlouvu o poskytování služeb na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany, předloženou společnosti Pour servis s.r.o., 

sídlem U Pilského potoka 1399, 252 01 Dobříš, IČ: 24784702, DIČ CZ24784702 za cenu 2.500,-Kč bez DPH měsíčně.  

 

7) Nabídka materiálu na odvodnění části Slunečné ulice 

Rada města schvaluje: 

• nabídku společnosti Ptáček –velkoobchod a.s., IČ25501143 na žlaby, trubky a příslušenství pro odvodnění části ulice 

Slunečná za cenu 62 127,66 Kč bez DPH a 75 174,5 Kč včetně DPH.  

 

8) Smlouva o uměleckém vystoupení -  novoroční koncert  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření smlouvy o uměleckém vystoupení s Komorním orchestrem MLP zastoupeným Rostislavem Tvrdíkem, IČO: 

71320211, jejímž předmětem je koncert Komorního orchestru MLP dne 15.1.2023 v řevnickém kině za honorář ve výši 

35.000,- Kč.  

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 40.000,- Kč do rozpočtu na rok 2023. 

 

9) Zřízení Komise pro územní rozvoj a s ní souvisejících pracovních skupin (urbanismus, architektura) 

Usnesení: 

Rada města zřizuje: 

• pro období 2022 – 2026 Komisi pro územní rozvoj jako svůj poradní orgán. Komise je navržena jako 13 členná 

s následným rozdělením do dvou pracovních skupin po 7 členech (společným členem obou skupin bude předseda komise) 

Rada města jmenuje členem/členkou komise pro územní rozvoj:  

• Ing. arch. Josefa Tlustého, Ing. arch. Pavlínu Čapkovou, Ing. arch. Janu Klečkovou Holečkovou, Libora Kvasničku, Ing. 

Milana Tomka, Tomáše Kramoliše, Ing. arch. Alici Čermákovou, Ing. Pavla Černého, Ing. Petra Kozáka, Ing. Jiřího 

Buchala, Jaroslavu Vyletovou, PhDr. Olgu Tomkovou Ph.D.  

Rada města pověřuje: 

• vedením komise pro územní rozvoj ve funkci předsedy Ing. arch Josefa Tlustého. 

Rada města schvaluje:  

• s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení, měsíční odměnu za výkon funkce předsedy komise pro územní rozvoj ve výši 

3.900,- Kč.  
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Rada města bere na vědomí složení pracovních skupin v rámci komise pro územní rozvoj:  

• pracovní skupina urbanismus-územní rozvoj - Ing. arch. Josef Tlustý, Ing. arch. Pavlína Čapková, Ing. arch. Jana 

Klečková Holečková, Libor Kvasnička, Ing. Milan Tomek, Tomáš Kramoliš a pracovní skupina architektura-projekty 

(investice) - Ing. arch. Josef Tlustý, Ing. arch. Alice Čermáková, Ing. Pavel Černý, Ing. Petr Kozák, Ing. Jiří Buchal, 

Jaroslava Vyletová, PhDr. Olga Tomková Ph.D.  

 

10) Vícenáklady spojené s dokončením a vydáním územního plánu města 

Rada města schvaluje: 

úhradu nákladů na zapracování námitek, úpravy PD a vícetisky spojené s dokončením a vydáním územního plánu města ve 

výši 15.600,- Kč + DPH (18.876,- Kč vč. DPH) a vydání objednávky od Pavel Hnilička Architects+Planners, s.r.o., IČ 

284490771, Cukrovarnická 46, Praha 6 

         


