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Výpis usnesení přijatých na 120. jednání  rady města Řevnice ze dne 22.3.2017 

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

3) Zadání na akci Zpracování studie městského a školního areálu v Řevnicích a nabídka na akci 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadání na akci Zpracování studie městského a školního areálu v Řevnicích 

 nabídku na akci Zpracování  studie městského a školního areálu v Řevnicích od  ateliéru  Projektil architekti 

s.r.o., IČO: 27118436, Malátova 13, 150 00 Praha 5 za nabídkovou cenu 550.000,- Kč bez DPH (665.500,- Kč vč. 

DPH). 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru předložit na příštím jednání RM návrh smlouvy o dílo Zpracování studie městského a 

školního areálu v Řevnicích  s atelierem Projektil architekti s.r.o., IČO: 27118436, Malátova 13, 150 00 Praha 5 

za nabídkovou cenu 550.000,- Kč bez DPH (665.500,- Kč vč. DPH) 

 ekonomickému odboru zařadit částku 665.500,- Kč do rozpočtového opatření č.2/2017 . § 3636 položka 5169 

 

4) SOVB-ČEZ-12-6017127/1-ul. B. Němcové-ELEKTROMONTÁŽE   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zřízení a vymezení věcného břemene - umístnění, provozování, opravování, výměnu a modernizaci zařízení 

distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení NN) v pozemku 

parc. č. 44 v obci a k. ú. Řevnice (ulice B. Němcové) v rozsahu dle geometrického plánu č. 2079-140743/2015 pro 

oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 

11. 2010 ve výši 1.000,- Kč bez DPH a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-

6017127/1 „ŘEVNICE - B. Němcové, 484-kNN“. 

 

5) Příkazní smlouva o obstarání TDI na akci „Úprava nároží ZŠ Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření Příkazní smlouvy o obstarání technického dozoru stavby s panem Ing. Jaroslavem Kubátem, Legií 

838, 252 30 Řevnice, IČ: 00505803 na akci: „Úprava nároží ZŠ Řevnice“ za částku 13.300,- Kč/měsíc. Není 

plátce DPH.  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zahrnout částku ve výši 39 900,- Kč do RO č.2/2017, § 2212 položka 5169 

 

6) Dodatek k Příkazní smlouvě o obstarání TDI na akci „Rekonstrukce Lesního divadla v Řevnicích – 

Etapa 2016“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě o obstarání technického dozoru stavby s panem Ing. Jaroslavem 

Kubátem, Legií 838, 252 30 Řevnice, IČ: 00505803 na akci: „Rekonstrukce Lesního divadla v Řevnicích – Etapa 

2016“ za poměrnou částku celkem ve výši 22 350,- Kč, z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací 

po zimní přestávce do 30.4.2017.  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zahrnout částku ve výši 22 350,- Kč do RO č.2/2017, § 3311 položka 5169 

 

 

7) Zvýšení nájemného v č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zvýšení nájemného u bytů v domě č.p. 928 ve Školní ulici na 75,- Kč/m
2
/měsíc (nákladové nájemné dle 

znaleckého posudku) a to u nově uzavíraných smluv a v roce 2019 u všech ostatních nájemních smluv (v rámci 

obnovení současných nájemních smluv).  
 

8) Zvýšení nájemného v č.p. 27 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zvýšení nájemného u bytů v domě č.p. 27 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad na 93,- Kč/m
2
/měsíc (nákladové 

nájemné dle znaleckého posudku) a to s účinností od 1.8.2017. 

 

9) Žádost M. K. o prodloužení nájemní smlouvy – byt č. 2 v č.p. 27 
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Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem bytu č. 2 v domě č.p. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích paní M. K., na dobu od 1.8.2017 do 

31.7.2020 za nájemné ve výši 93,- Kč/m
2
/měsíc a uzavření nájemní smlouvy. 

 
10) Nabídka a návrh na uzavření smlouvy o dílo - Studie dispozičního řešení chodníku, nutného 

rozšíření komunikace a přechodů  – ulice  Mníšecká 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 nabídku projektantky  Ing. Jany Břicháčové, Váňova 3180, Kladno, IČO: 605 94 144, na zpracování Studie – 

dispoziční řešení chodníků, parkovacích stání a přechodů pro chodce v ul. Mníšecká za částku 85 000,- Kč. 

 uzavření smlouvy o dílo s Ing. Janou Břicháčovou, Váňova 3180, Kladno, IČO: 605 94 144, na zpracování Studie 

– dispoziční řešení chodníků, parkovacích stání a přechodů pro chodce v ul. Mníšecká za částku 85 000,- Kč. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zahrnout částku ve výši 85 000,- Kč do RO č. 2/2017, § 2219 položka 5169 

 

11)  Revokace usnesení rady města ze dne 15.3.2017 - bod 8) - Smlouva o nájmu Lesního divadla – 

MMC Praha s.r.o. 

Usnesení:  

Rada města revokuje:  

 usnesení schválené pod bodem 8) na jednání rady města dne 15.3.2017 ve znění: „Rada města schvaluje 

pronájem areálu Lesního divadla společnosti MMC Praha s.r.o., IČ: 61060445, se sídlem Na Cihelně 448/36, 159 

00 Praha 5 v termínu 28.8. – 3.9.2017 za nájemné 40.000,- Kč pro pořádání divadelního festivalu Lesní Slavností 

Divadla 2017 a uzavření příslušné nájemní smlouvy.“ a nahrazuje ho tímto usnesením: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem areálu Lesního divadla společnosti MMC Praha s.r.o., IČ: 61060445, se sídlem Na Cihelně 448/36, 159 

00 Praha 5 v termínu 28.8. – 3.9.2017 za nájemné 50.000,- Kč pro pořádání divadelního festivalu Lesní Slavností 

Divadla 2017 a uzavření příslušné nájemní smlouvy.  

 

12)  Žádost o uzavření partnerské smlouvy – Pikolínek z.s  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci se spolkem Pikolínek z.s., IČO: 05841348, se sídlem 

Švabinského 628, 252 30 Řevnice při realizaci projektu „MŠ Pikolínek, Řevnice“. 

 

13)  Dopravní generel rozšířeného centra města  

 

Usnesení:  

Rada města schvaluje : 

 zadání dopravního generelu rozšířeného centra města Řevnice 

Rada města ukládá : 

 ekonomickému odboru provést poptávku na návrh zadání dopravního generelu rozšířeného centra města 

Řevnice 

 

14)  Nabídka facilitace a vyhodnocení procesu participace veřejnosti k architektonické studii nám. 

Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích  

Usnesení:  

Rada města schvaluje : 

 nabídku návrhu, facilitace a vyhodnocení procesu participace veřejnosti na architektonické studii nám. 

Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích od ing. Evy Klápšťové,  Nebeská 5196/5, 466 05 Jablonec nad Nisou,  

IČ: 71516000 za celkovou cenu 29.000,- Kč (není plátce DPH). 

Rada města ukládá : 

 ekonomickému odboru objednat  nabídku návrhu, facilitace a vyhodnocení procesu participace veřejnosti 

na architektonické studii nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích od ing. Evy Klápšťové,  Nebeská 

5196/5, 466 05 Jablonec nad Nisou,  IČ: 71516000 za celkovou cenu 29.000,- Kč (není plátce DPH). 

 

 

 

 


