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Výpis usnesení přijatých na 173. jednání  rady města Řevnice ze dne 18.4.2018 

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

 

 

 

3) Podnájem části pozemku parc.č. 2699 - Sviták Jaroslav 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 podnájem části pozemku parc.č. 2699 o výměře 39 m
2
 Jaroslavu Svitákovi, IČ: 05041112, sídlem Selecká 645, 252 30 

Řevnice za účelem umístění stánku (3 x 3 m) užívaného jako zázemí půjčovny paddelboardů a pro prodej 

občerstvení a dále umístění kontejneru pro úschovu paddelboardů (2,2 x 5 m) za celkové nájemné 117,- Kč/rok na 

dobu určitou od 1.5.2018 do 30.9.2023 s opcí na prodloužení smlouvy o 5 let za stanovených podmínek a  

 uzavření smlouvy o podnájmu pozemku parc.č. 2699 v přiloženém znění.  
 

4) Pronájem bytu č. 207 v č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 na základě doporučení sociální a zdravotní komise pronájem bytu č. 207 v domě č.p. 928 paní R.B., Řevnice, na 

dobu určitou od 1.5.2018 do 31.12.2019, za nájemné 75,- Kč/m
2
/měsíc. Smlouva neobsahuje inflační doložku. 

 
5) Smlouva o pronájmu pozemku – ČESKÁ TELEVIZE 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o pronájmu pozemku s ČESKOU TELEVIZÍ, IČ: 00027383, se sídlem: Kavčí hory, Na Hřebenech 

II 1132/4, 147 00 Praha 4, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků parc.č. 770, parc.č. 1052/6 a parc.č. 265 

v k.ú. Řevnice (ulice K. Mündla a Nádražní) o výměře 514 m
2
 za účelem parkování techniky a užívání jako zázemí 

při natáčení audiovizuálního díla dne 7.5.2018 za nájemné 5.140,- Kč + DPH. 

 

6) Žádost spolku Náruč o schválení úprav prostor před kavárnou 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s úpravou prostoru pod hracími prvky (klouzačka, houpadla) před kavárnou Modrý domeček, provozovanou 

v domě č.p. 3 spolkem Náruč, materiálem určeným pro dětská hřiště namísto současných žulových kostek. 

 

7) Výpůjčka pozemku parc. č. 3442 společnosti EKOS Řevnice, spol. s r. o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 bezplatnou výpůjčku pozemku parc.č. 3442 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 1491 m
2
 společnosti EKOS Řevnice, spol. 

s r. o., IČ: 47551828, sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, za účelem mezideponie materiálu na opravy vodovodu 

a kanalizace a to od 1.5.2018 na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní lhůtou.  

 

8) Pronájem Lesního divadla - 28.7.2018 - Rockabilly CZ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření nájemní smlouvy s Pavlem Růžičkou, IČ: 70757941, se sídlem Mladenova 3236/4, 143 00 Praha 4, 

společníkem sdružení Rockabilly CZ, jejímž předmětem je pronájem Lesního divadla dne 28.7.2018 pro konání 

rock´n´rollového a rockabilly festivalu „Rockabilly CZ Rumble“ za nájemné ve výši 10.000,- Kč + 21% DPH.  

 

9) Výpůjčka areálu Lesního divadla ZUŠ Řevnice - ZUŠ open 24.5.2018 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 bezplatnou výpůjčku areálu Lesního divadla Základní umělecké škole Řevnice, IČ: 75034271, se sídlem Mníšecká 

29, 252 30 Řevnice dne 24.5.2018 za účelem konání představení v rámci celostátního projektu „ZUŠ open“. 
 

10) Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek  -výběrové řízení – Kompostéry Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 
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 komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zakázku: Kompostéry Řevnice v tomto 

složení:  MgA. Marie Reslová, Bohdana Slámová, Vladimír Roztočil, náhradník: Mgr. Martina Skovajsová. 

 

11) Ukončení projektu – Rekonstrukce Lesního divadla (etapa 2016) 

Rada města bere na vědomí: 

 Oznámení o ukončení projektu s názvem Rekonstrukce Lesního divadla v Řevnicích, zaslané Odborem řízení 

dotačních projektů Středočeského kraje. 

 

12)  Smlouva o dílo  - Singletrack Řevnice  

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo se společností Omexym CZ, spol. s r.o. sídlem Křivoklátská 309, Praha 9, IČ: 27188477, 

jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace k realizaci stezek pro terénní cyklistiku v lesích v majetku 

města Řevnice s návazností na okolní města a obce. Cena díla činí 90.000,- Kč bez DPH (tj. 109. 900,-- Kč včetně 

DPH). 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 109.900,- Kč za zhotovení projektové dokumentace k realizaci stezek pro 

terénní cyklistiku v lesích v majetku města Řevnice s návazností na okolní města a obce včetně vybudování potřebné 

infrastruktury do rozpočtového opatření č. 4/2018 ( §2219, pol. 6129) 

 

13) Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na stavbu „Přednádražní prostor v Řevnicích“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací v rámci projektu: „Přednádražní 

prostor v Řevnicích“ 

 

14) Smlouva o dílo, autorský dozor projektu „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě 

Řevnice – etapa II“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru s firmou  Living in green s.r.o., Palackého 70, Dobřichovice, 

IČO: 24828301 v rámci projektu „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice – etapa II“. 

 

15) Smlouva o společném zadávání - výběrové řízení na zhotovitele stavby „Projekt rozšíření ČOV 

Řevnice a kanalizačních řadů a projekt Řevnice pod Vrážkou – výměna vodovodu“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o společném zadávání s obcemi: obec Zadní Třebaň, IČO:00234028, Na Návsi 6, 267 29 Zadní 

Třebaň, zastoupená Markétou Simanovou, starostkou a obec Hlásná Třebaň, IČO:00233234, Karlštejnská 150, 267 

18 Hlásná Třebaň, zastoupená Ing. Vnislavem Konvalinkou, starostou, za účelem společného postupu smluvních 

stran při zadávání veřejné zakázky v rozsahu týkajícím se projektu Rozšíření ČOV Řevnice (Stavby 1a). 

 

16) Zadání daňového posouzení transformace společnosti EKOS  

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 se zadáním daňového posouzení připravované transformace společnosti EKOS spol. s. r. o, IČ: 47551828, Na Bořích 

1077, 252 30 Řevnice, na základě cenové nabídky Ing. Karla Havelky, daňového poradce, ev. č. 2434, Ludvíka Kuny 

866, Kladno, za částku 20.000,-Kč bez DPH (tj. 24.200,- Kč vč. DPH). 

 

17) Komise pro otevírání obálek – výběrové řízení -strážník MP  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „Strážník MP 

Řevnice“ v tomto složení: Bc. Jiří Dlask, Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Alice Bečková, náhradník: Věra Jaskevičová. 

 

18) Záměr podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Stezky pro terénní cyklistiku – Singletrack, 

sportovní zázemí a parkoviště“. 

Usnesení:  

Rada města doporučuje:  

 zastupitelstvu města ke schválení záměr podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Stezky pro terénní cyklistiku 

– Singletrack, sportovní zázemí a parkoviště“.  
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19) Protokol o provedené kontrole vyúčtování veřejné sbírky - vybavení přístavby Základní školy Řevnice 

uměleckými předměty 

Rada města bere na vědomí:  

 protokol o provedené kontrole vyúčtování veřejné sbírky konané za účelem „Pořízení a vybavení přístavby 

Základní školy Řevnice uměleckými předměty – vyhlášení veřejné sbírky u příležitosti položení základního kamene 

přístavby ZŠ“. 

 

 
20) Nabídka na projektovou  činnost – rekonstrukce komunikace II/115  Řevnice –Vižina 2. etapa 

Usnesení:  

Rada města:  

 schvaluje nabídku společnosti SHB, a.s., Masná 8, 702 00 Ostrava, IČ 25324365 na projekční  práce  v rozsahu  

dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace  pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost pro 

projekt rekonstrukce komunikace II/115  Řevnice –Vižina 2.etapa (úsek od železničního přejezdu v Řevnicích až po 

konec obce nad hřbitovem) v ceně  594.000,- Kč bez DPH (718.740,- Kč včetně DPH).  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku  368.740,- Kč na projekční práce v rozsahu dokumentace pro územní 

rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a inženýrská činnost pro projekt rekonstrukce komunikace II/115 

Řevnice – Vižina 2. etapa,  do rozpočtového opatření č. 4/2018 (§2212, pol. 5169) 

  

 

 


