Výpis usnesení přijatých na 182. jednání rady města Řevnice ze dne 27.6.2018
(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

3) Řízení projektu po dobu fyzické realizace projektu: „Výstavba a modernizace terminálu – přestupního
uzlu – Město Řevnice“
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 cenovou nabídku od firmy Accon managers & partners, s.r.o., Šmeralova 170/31, Praha 7, IČ: 26724791 na zajištění
dotačního monitoringu po dobu realizace stavby „Výstavba a modernizace terminálu – přestupního uzlu – Město
Řevnice“ a zpracování závěrečného vyhodnocení akce za celkovou předpokládanou částku 55 000,- Kč bez DPH,
(66 550,- Kč vč. DPH). Rozpočtově kryto §2219, pol. 6121.
 uzavření Smlouvy o řízení projektu s firmou Accon managers & partners, s.r.o., Šmeralova 170/31, Praha 7, IČ:
26724791.
4) Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na stavbu „Sběrný dvůr Řevnice“
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací v rámci projektu „Sběrný dvůr
Řevnice“.
Rada města jmenuje:
 komisi pro otevírání obálek ve složení Ing. Tomáš Smrčka, Bohdana Slámová a Ing. Petr Kozák, náhradník Petra
Karešová.
5) Žádost o zvětšení rozsahu služebnosti stezky a cesty - parc.č. 3451/9
Usnesení:
Rada města neschvaluje:
 zvětšení rozsahu služebnosti stezky a cesty k tíži pozemku parc.č. 3451/9 v k.ú. Řevnice ve prospěch pozemku parc.č.
3451/8 v k.ú. Řevnice.
6) Výpůjčka prostor v č.p. 64 Základní umělecké škole Řevnice
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 bezplatnou výpůjčku 3 učeben v budově č.p. 64 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích (2 učebny
v přízemí, 1 učebna v 1. patře) Základní umělecké škole Řevnice, příspěvkové organizaci, a to na dobu určitou od
1.7.2018 do 30.6.2020 za účelem užívání pro výuku výtvarného a hudebního oboru. Úhrada spotřeby plynu, el.
energie a vodné a stočné bude ZUŠ Řevnice účtována ve výši 65 % nákladů za celou budovu.
7) Odměna ředitelce ZUŠ Řevnice
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 odměnu ve výši 35.000,- Kč ředitelce Základní umělecké školy Řevnice MgA. Ivaně Junkové.
8) Řízení projektu po dobu fyzické realizace projektu: „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání v ZŠ Řevnice“
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření Smlouvy o řízení projektu na dotační monitoring v průběhu realizace zakázky „Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Řevnice“, s firmou LK Advisory, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11,
Praha 10, IČ: 24275093 na celkovou předpokládanou částku ve výši 140 000,- Kč bez DPH (169 400,- Kč včetně
DPH). Rozpočtově kryto § 3113, pol. 6129
9) Výsledek výběrového řízení – „Zhotovitel stavby – projekt Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních
řadů a projekt Řevnice pod Vrážkou – výměna vodovodu“
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 vyloučení účastníka – firmy Bross, spol. s r.o., Budějovická 601, Praha 4, IČ: 46348620 z účasti v zadávacím řízení
na zhotovitele stavby „Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů a projekt Řevnice pod Vrážkou – výměna
vodovodu“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek zadavatele.
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 vítěze výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů a projekt Řevnice pod
Vrážkou – výměna vodovodu“ firmu ZEPRIS s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČO: 25117947
za nabídkovou cenu 39 399 627,81 Kč bez DPH.
 uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na zhotovitele stavby „Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů a
projekt Řevnice pod Vrážkou – výměna vodovodu“, firmou ZEPRIS s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20
Praha 4, IČO: 25117947
10) Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek - výběrové řízení – „Přednádražní prostor
v Řevnicích“
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zhotovitele zakázky: „Přednádražní
prostor v Řevnicích“ ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Bohdana Slámová, Libor Kvasnička, a náhradník Jana
Petrášková.
11) Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 74 ve
městě Řevnice
Usnesení:
Rada města bere na vědomí:
 informaci o poskytnutí dotace z MŽP, z programu 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020 na akci
„Snížení energetické náročnosti budovy č.p.74 ve městě Řevnice“ v maximální výši 1 561 133,60 Kč.
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru předložit zastupitelstvu města ke schválení přijetí investiční dotace z MŽP, z programu
11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020 na akci „Snížení energetické náročnosti budovy č. p.74 ve
městě Řevnice“ v maximální výši 1 561 133,60 Kč.
 ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 5 190 044,- Kč do rozpočtu na rok 2019.
12) Náhradník do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek - výběrové řízení – „Pěší stezka
Burešovka II. etapa“ a „Lesní cesta Strážný vrch“
Usnesení:
Rada města jmenuje:
 paní Janu Petráškovou, referentku ekonomického odboru Městského úřadu Řevnice, jako náhradníka do komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zhotovitele zakázky: „Pěší stezka Burešovka II.
etapa“ a „Lesní cesta Strážný vrch“.
13) Záměr změny nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a Lucií Šarounovou na pronájem části
pozemku parc. č. 1271/1 pro umístění stánku pro prodej květin
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 záměr změny nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a Lucií Šarounovou, IČ: 70134898 dne 9.5.2018 na pronájem
části pozemku parc. č. 1271/1 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 13 m2 (2,5 x 5,2 m) za účelem umístění stánku pro
prodej květin. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke zvětšení plochy pronajaté části pozemku parc.č. 1271/1 na
15 m2 (3 x 5 m).
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