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Výpis usnesení přijatých na 122. jednání  rady města Řevnice ze dne 5.4.2017 

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

 

3) Přijetí daru - prodloužení řadu splaškové a dešťové kanalizace v ul. Broncova 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení bezplatné přijetí těchto inženýrských sítí do majetku města:  

- prodloužení stoky „CD“ řadu splaškové kanalizace v pozemcích parc. č. 3535/7 a parc.č. 609/8 v obci a k.ú. 

Řevnice v  délce 29,4 m s napojením v šachtě S16 určené souřadnicemi 757929.562, 1060704.488 a s koncovým 

bodem se záslepkou určeným souřadnicemi 757933.37, 1060739.23; 

- prodloužení stoky „B1C1“ řadu dešťové kanalizace v pozemcích parc. č. 3535/7 a parc.č. 609/8 v obci a k.ú. 

Řevnice v  délce 27,5 m s napojením v šachtě D9 určené souřadnicemi 757928.734, 1060711.041 a s koncovým 

bodem se záslepkou určeným souřadnicemi 757932.46, 1060738.81. 

 

 

4) Žádost o zábor veřejného prostranství – cirkus Cramer 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 povolení záboru veřejného prostranství žadateli Alici Cramerové – Cirkus Variete Cramer, IČ: 44866119, Na 

Louži 21, 101 00 Praha 10 za účelem umístění cirkusového stanu a provozování cirkusové produkce ve dnech 10. 

– 12.4.2017 na Malém náměstí v Řevnicích za celkovou částku 1000,- Kč. 

 

5) Poskytnutí dotace městu Dobřichovice na akci Královský průvod 2017 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 poskytnutí dotace 15.000,- Kč městu Dobřichovice na akci „Královský průvod 2017“ konanou ve dnech 3. a 

4.6.2017 a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Rozpočtově kryto z §3399/položky 5321. 

 

6) Poptávka - zastřešení terasy MŠ Řevnice 

 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 nejvhodnější nabídku na zhotovení zastřešení terasy mateřské školy v Mníšecké ulici, od pana Vratislava 

Hrubého, Nerudova 187, Řevnice, IČO: 44692234 za nabídkovou cenu 129 843,- Kč. Není plátce DPH. 

Rada města ukládá ekonomickému odboru: 

 zahrnout částku ve výši 129 843,- Kč do RO č. 2/2017, § 3111 položka 6129 
 

7) Nabídka na opravu zvonků - bytový dům č.p. 928 

 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 nabídku pana Josefa Jarolímka, Na Břehu 27, Praha 9, IČO: 86583816 ve výši 38 006,- Kč na opravu zvonků 

v bytovém domě č.p. 928.  

Rada města projednala : 

 uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 928 ve výši  38 006,-  Kč na 

opravu zvonků v bytovém domě č.p. 928 a doporučuje předložit uvolnění této částky zastupitelstvu města ke 

schválení 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zahrnout částku ve výši 38 006,- Kč do RO č. 2/2017, § 3612 položka 5171;  a vystavit 

objednávku na opravu zvonků v bytovém domě č.p. 928.  

 starostovi města předložit ne jednání ZM bod  uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického 

zhodnocení budovy č.p. 928 ve výši  38 006,-  Kč na opravu zvonků v bytovém domě č.p. 928  

 

8) Dodatek ke smlouvě o dílo – Schindler CZ, a.s. – bytový dům č.p. 928 

 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 
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 uzavření Dodatku č. 1/2017 ke Smlouvě o dílo s firmou Schindler CZ, a.s., IČ: 27127010, se sídlem Řevnická 

170/4, Praha 5, kterým se snižuje cena za pravidelnou čtvrtletní revizi osobního výtahu v bytovém domě pro 

seniory č.p. 928 z částky 2 744,- Kč bez DPH na 2 000,- Kč bez DPH. 

 

9) Poptávka – zaměření školního a městského areálu 

 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 nejvhodnější nabídku  na zaměření školního a městského areálu od pana Ing. Vladimíra Bareše, Mokropeská 

1834, 252 28 Černošice, IČ: 13774581 za nabídkovou cenu 16 000,- Kč bez DPH tj. 19 360,- Kč vč. DPH. 

 

 

 

10) Smlouva o dílo – Zpracování studie městského a školního areálu v Řevnicích 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo na Zpracování studie městského a školního areálu v Řevnicích s ateliérem Projektil 

architekti s.r.o., IČO: 271 184 36, se sídlem Malátova 395/13, Praha 5 za částku 475 000,- Kč bez DPH (574 750,- 

Kč vč. DPH).  

 

11) Výpůjčka prostorů před provozovnami – 2017 a 2018 

 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 podporu nabídky služeb, oživení a zpříjemnění centrálního prostoru města možností bezplatné výpůjčky plochy 

8 m
2
 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad pro prezentaci zboží nebo poskytování služeb v období 2017 a 2018. 

Podmínkou bezplatné výpůjčky prostoru je kultivovaná forma využití prostoru (předzahrádka, květinová 

výzdoba, tabule s nabídkou zboží nebo jeho vystavení). Každý zájemce o výpůjčku musí podat písemnou žádost, 

ve které popíše způsob využití prostoru. Žádosti projedná rada města na svém nejbližším jednání. 

 

12) Záměr nákupu ojetého dodávkového automobilu  

 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 záměr nákupu ojetého dodávkového automobilu do max. výše hodnoty pořízení 300.000,- Kč, formou 

poptávkového řízení. Parametry zadání typ L1H1 nebo L1H2 počet míst min. 5, dostatečná je pouze základní 

výbava, motor dle nejnižší ceny, za druhou řadou sedadel musí být délka nákladového prostoru min 2 m, druhá 

řada sedadel odnímatelná nebo posuvná s přepážkou, barva základní, výbava závisí na celkové ceně. 

Rada města ukládá :  

 ing. Mikulovi realizaci poptávkového řízení na nákup ojetého dodávkového automobilu do max. výše hodnoty  

pořízení 300.000,- Kč.  

 

13) Poptávkové řízení výměna osvětlení v ulici Na Stránce 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 nejvýhodnější předloženou nabídku na realizaci výměny 14 ks stožárů veřejného osvětlení v ulici Na Stránce od 

společnosti Elektromontáže s.r.o., sídlem Polní 450, Lety, IČ: 25741101 za cenu 95 846,- Kč včetně DPH.  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru vystavit objednávku pro společnost Elektromontáže s.r.o.  

  

 

14) Smlouva o technické podpoře –VITA SOFTWARE 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o technické podpoře mezi společností VITA Software s.r.o., IČO: 61060631, Na Beránce 57/2, 

160 00  Praha 6 a městem Řevnice, jejímž předmětem je poskytování technické podpory a dalších služeb 

k software poskytovatele. Jedná se o 2ks licence software Stavební úřad a propojení do SSL-Munis ERMS 

v celkové částce 77 880,- Kč bez DPH (94 234,80 Kč vč. DPH) za kalendářní rok. Cena technické podpory je 

účtována čtvrtletně vždy ve výši 5% celkové ceny bez DPH. Smlouva nabývá účinnost od 1.7.2017 
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15) ZŠ - schválení  hospodářského výsledku za rok 2016 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 účetní závěrku Základní školy Řevnice sestavenou k 31.12.2016. 

 rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši + 253.466,06 Kč takto: 

- do rezervního fondu                           250.000,00 Kč 

- do fondu odměn                                      3.466,06 Kč. 

 

 

                    16) Smlouva o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-16738/SOC/2016 

 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy se Středočeským krajem Praha o pověření k poskytování služby obecného hospodářského 

zájmu číslo S-16738/SOC/2016 a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby 

(sociální služby)  na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.12.2019. 

 

17) Zadání pro zpracování ekonomického posudku variant změn v odpadovém hospodářství a 

vodohospodářské správě městské infrastruktury 

Usnesení:  

Rada města schvaluje : 

 na základě projednání v Komisi pro přípravu sběrného dvora, přípravu nové VHS a přípravu změn ve 

společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o., zadání ekonomického posudku (na posouzení variant změn  zajištění 

odpadového hospodářství a vodohospodářské správy ve společnosti EKOS spol. s r.o. a městském úřadě) 

 

  18)  Nabídka na zpracování ekonomického posudku změn v odpadovém hospodářství a 

vodohospodářské správě městské infrastruktury 

Usnesení:  

Rada města schvaluje : 

 nabídku společnosti BENE Factum a.s., Kodaňská 144/46, Praha 10, IČ 27922677 na zpracování 

ekonomického posudku podle předloženého zadání za cenu 25.000,- Kč + DPH 21 %, celkem ve výši  

30.250,- Kč vč. DPH s termínem dodání do 20 pracovních dnů ode dne potvrzení nabídky 

Rada města ukládá : 

 ekonomickému odboru objednat od společnosti BENE Factum a.s., Kodaňská 144/46, Praha 10, IČ 

27922677 zpracování ekonomického posudku podle schváleného zadání za cenu 25.000,- Kč + DPH 21 %, 

celkem ve výši  30.250,- Kč vč. DPH s termínem dodání do 20 pracovních dnů ode dne potvrzení nabídky 

 
 

19) Žádost o zařazení bodu do programu  zasedání zastupitelstva dne 11.4.2017 – zhoršená dostupnost 

lékařské péče a služeb 

 

Usnesení:  

Rada města bere na vědomí : 

 žádost o zařazení bodu týkajícího se řešení problémů se zhoršením dostupnosti lékařské péče a služeb po 

přestěhování ordinace praktické lékařky MUDr. Peškové a pobočky České spořitelny do Letů a Dobřichovic do 

programu zasedání zastupitelstva dne 11.4.2017.  

Rada města schvaluje  : 

 zařazení bodu do programu zasedání zastupitelstva dne 15.5.2017 a to z  časových důvodů a  dle zákona o obcích 

č. 128/2000 Sb., (v §16 odst.2,  písm. f)  zákona o obcích je uvedeno, že je-li žádost podepsána nejméně 0,5% 

občanů obce, musí být projednána nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce nejpozději do 90 

dnů). 

Rada města ukládá:  

 kanceláři starosty poskytnout organizátorům podání žádosti informaci o zařazení požadovaného bodu na 

program jednání ZM dne 15.5.2017  

 ekonomickému odboru učinit průzkum trhu na zajištění smluvního dopravce pro přepravu osob v trase Zadní 

Třebaň –Řevnice-Lety –Dobřichovice a variantně v trase Řevnice –Lety – Dobřichovice .  

 

 

 

 


