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Výpis usnesení přijatých na 167. jednání  rady města Řevnice ze dne 7.3.2018 

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

 

 

 

3) Pronájem Lesního divadla - Notičky - Divotvorný hrnec 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem areálu Lesního divadla Dětské lidové muzice Notičky, IČO: 70806071, se sídlem Mníšecká 29, 252 30 

Řevnice ve dnech 14.6., 15.6. a 17.6.2018 za nájemné 2.000,- Kč/den + 21 %DPH a to za účelem pořádání 

divadelního představení Divotvorný hrnec. 

 

4) Pronájem Lesního divadla - Notičky - koncert 20 LET RADOSTI S NOTIČKAMI 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem areálu Lesního divadla Dětské lidové muzice Notičky, IČO: 70806071, se sídlem Mníšecká 29, 252 30 

Řevnice dne 16.6.2018 za nájemné 500,- Kč/den + 21 %DPH a to za účelem pořádání koncertu nazvaného „20 LET 

RADOSTI S NOTIČKAMI“.  

 

5) Pronájem Lesního divadla - Notičky - HUDEBNÍ FESTIVAL SPŘÁTELENÝCH KAPEL 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem areálu Lesního divadla Dětské lidové muzice Notičky, IČO: 70806071, se sídlem Mníšecká 29, 252 30 

Řevnice dne 19.9.2018 za 500,- Kč/den + 21 %DPH a to za účelem pořádání HUDEBNÍHO FESTIVALU 

SPŘÁTELENÝCH KAPEL.  

 

6) Nabídka ÚZSVM k odkupu hrobového příslušenství a dvojité hrobky 

Usnesení: 

Rada města neschvaluje: 

 odkoupení hrobového příslušenství hrobu č. 127 na řevnickém hřbitově za kupní cenu 46.000,- Kč od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových. 

Rada města nedoporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení odkup dvojité hrobky č. 927-928 na řevnickém hřbitově za cenu 19.000,- Kč. 

 

7) Cyklistické závody – Trans Brdy Maratón 2018 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uspořádání cyklistických závodů Trans Brdy Maratón v roce 2018, které bude pořádat spolek Trans Brdy z.s., Na 

Návsi 15, 25229 Lety, IČ: 22673466, a to ve dnech 21.4. 2018 (seriál Kolo pro život ČS a.s., Trans Brdy Maratón) a 

24.11.2018 (Winter Trans Brdy Maratón) za podmínky, že po akci bude proveden řádný úklid.  

 

 

 

8) Nákup pracovní plošiny 

 

Rada města schvaluje:  

 uzavření kupní smlouvy na nákup pracovní plošiny Socage DA20 s pracovním dosahem 20m výšky, na podvozku 

vozu Nissan Cabstar, rok výroby 2008 najeto 90 388 km, se společností Plošiny Rybáček s.r.o., 439 15 Vinařice 42, 

IČO: 27279618, za cenu 570 000,- bez DPH (tj. 689 700,- Kč včetně DPH). Součástí ceny je také ½ denní zaškolení 

obsluhy.  

 objednání  zpracování odhadu na stávající plošinu a její  nabídnutí k prodeji.  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 39.700,- Kč do rozpočtového opatření č. 2/2018. 
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9) Projektová dokumentace č.p. 27 a č.p.74 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou  nabídku  pana Mgr. Tomáše Zborovského, Dr. E. Beneše 1181, Neratovice, IČ: 71892397 na zpracování 

projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnosti prováděcího projektu na stavbu :  

„Půdní vestavba v bytovém domě č.p. 27“ za částku 90 000,- Kč. Pan Zborovský není plátce DPH. 

 cenovou  nabídku  pana Mgr. Tomáše Zborovského, Dr. E. Beneše 1181, Neratovice, IČ: 71892397 na zpracování 

projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnosti prováděcího projektu na stavbu :  

„Půdní vestavba v budově městského úřadu č.p.74“ za částku 90.000,- Kč. Pan Zborovský není plátce DPH. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru vystavit na zpracování projektových dokumentací pro půdní vestavby v objektech č.p. 27 a 

č.p. 74 objednávky. 

 ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 90.000,- Kč, na zpracování dokumentace pro bytový dům č.p. 27, do 

rozpočtového opatření RO č. 3/2018, § 3612 pol. 6121. 

 ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 90.000,- Kč, na zpracování dokumentace pro objekt č.p. 74, do 

rozpočtového opatření RO č. 3/2018, § 3613 pol. 6121. 

 

 

10) Kulturní akce k příležitosti oslav 100 let vzniku republiky 

 

Rada města schvaluje:  

 předběžný program akcí (oslavu u pomníku 28. října, posezení nad kronikami (12.září) v Modrém domečku, 

výstava pohlednic a dokumentů v Modrém domečku, spolupořádání  MIX festivalu tematicky zaměřeného na výročí 

100 let vzniku republiky,  koncert „Filharmonie v Lesňáku“), plánovaných v rámci oslav 100 let vzniku republiky. 

 

 

11) Informace o ředitelském volnu – ZUŠ – oprava termínu  

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci ZUŠ Řevnice o opravě termínu ředitelského volna z původního termínu 24.3.2018 na 28.3.2018.   
 

 

12)  Smlouva o dílo PIK Vítek – Řevnice - vodojem Na Výšině  

 

Rada města schvaluje:  

 uzavření Smlouvy o dílo s firmou PIK-Vítek projektová a inženýrská kancelář, IČ: 47000465, se sídlem Rymaně 

898, Mníšek pod Brdy za celkovou cenu 184 000,-Kč bez DPH (222 640,-Kč včetně DPH) na zpracování projektové 

dokumentace (projekt DÚR, projekt pro SP, společně s inženýringem, zaměření a dokumentace pro provedení 

stavby) pro posouzení tlakových poměrů, přeložku zásobního řádu 2. TP, prověření kapacitních a tlakových poměrů 

na propojovacím potrubí, prověření sání z ATS do úpravny vod, návrh na zajištění prostupů.  

 

13) Smlouva o dílo PIK Vítek – Řevnice  -  u hřbitova  

Rada města schvaluje:  

 uzavření Smlouvy o dílo s firmou PIK-Vítek projektová a inženýrská kancelář, IČ: 47000465 se sídlem Rymaně 

898, Mníšek pod Brdy za cenu 56.000,- Kč bez DPH (67 760,-Kč včetně DPH) na zpracování studie změny 

zásobování vodou a odkanalizování území mezi areálem Technických služeb (ul. V Zátiší) a hřbitova s možností 

připojení areálu společnosti EKOS. 

Rada města ukládá:   

 ekonomickému odboru zařadit částku 22.587,- Kč do rozpočtového opatření č. 3/2018. 

 

 

14) Přijetí dotace na akci – „Rekonstrukce pěší stezky Burešovky I. etapa“  
 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení přijetí dotace ze  SZIF na akci „Rekonstrukce pěší stezky Burešovky I. etapa“ v 

maximální výši 749 527,- Kč. 
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15) Přijetí dotace na akci – „Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo“ 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení přijetí dotace ze  SZIF na akci „Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo“ v 

maximální výši 2.759.003,- Kč .  
 

16) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 19.3.2018 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 19.3.2018 v budově městského 

úřadu Řevnice  od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

2) Schválení programu 

3) Přijetí dotace na akci – „Rekonstrukce pěší stezky Burešovky I. etapa“  

4) Přijetí dotace na akci – „Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo“ 

5) Dotace TJ Sokol Řevnice v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a 

mládeží“ 

6) Dotace Sportclub Řevnice z.s. v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a 

mládeží“ 

7) Nabídka ÚZSVM k odkupu hrobového příslušenství a dvojité hrobky 

8) Plnění termínů a dokončení stavby Corso pod Lipami – informace  

9) Rozpočtové opatření č. 2/2018 – návrh  

10) Diskuse  

11) Různé 

12) Závěr 
 

 

17) Smlouva o dílo – Burešovka 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

uzavření Smlouvy o provedení úprav pěší stezky „Burešovky – I.etapa“ s firmou  MgA. Tomáš Tichý, Studená-Horní 

Bolíkov 9, 378 53 STRMILOV,IČ: 73470541,DIČ:CZ790830144 za celkovou cenu 749 527,00 Kč bez DPH (906 927,70 

včetně DPH)  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 906 927,70 Kč do Rozpočtového opatření č. 2/2018 (§1037 pol. 6129) 

 

18) Smlouva o dílo  - lesní cesty Lesní divadlo  

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouva o provedení „Rekonstrukce lesní cesty LESNÍ DIVADLO“,s firmou  Lesostavby Beroun s.r.o, 

Průmyslová 527,266 01 Beroun, IČ: 25647148, DIČ: CZ25647148, za celkovou cenu 3 448 754,06 Kč bez DPH 

(4 172 992,40  včetně DPH). 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 3 340 993,- Kč do Rozpočtového opatření č. 2/2018 (§1037, pol. 6129) 

 

 

 

 

 


