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Výpis usnesení přijatých na 183. jednání  rady města Řevnice ze dne 9.7.2018 

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

 

 

3) Dodatek č. 2 (ukončení smlouvy) ke Smlouvě o dílo k akci Single track Řevnice - Ing. Rapant  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s názvem „Projektová dokumentace k realizaci stezek pro terénní 

cyklistiku v lesích v majetku města Řevnic s návazností na okolní města a obce“ uzavřené dne 5.4.2017 s Ing. 

Vlastimilem Rapantem, Na Horebečví 569, 756 05 Karolinka, IČ: 76405966, jehož předmětem je ukončení 

smlouvy a uhrazení ceny za rozpracovanou část díla ve výši 12.000,-Kč vč. DPH. 
 

 

4) Smlouva o dílo (nový projektant) – Single track Řevnice – Omexym CZ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo s názvem „Projektová dokumentace k realizaci stezek pro terénní cyklistiku v lesích 

v majetku města Řevnice s návazností na okolní města a obce“ se společností Omexym CZ, spol. s r.o., IČ: 

27188477, Křivoklátská 302, 199 00 Praha 9.  Cena díla činí 80 000,-Kč bez DPH (tj. 96 800,- Kč vč. DPH), 

s termínem odevzdání díla do 30.12.2018 a v rozsahu dokončení rozpracovaného projektu, včetně 

zapracování požadovaných úprav, projednání s dotčenými orgány a zpracování podkladů pro výběrové 

řízení na zhotovitele. 
 

5) Pronájem Lesního divadla – Středisko volného času Dobřichovický domek 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem Lesního divadla dne 8.9.2018 Středisku volného času Dobřichovický domek, IČ: 04626478, sídlem 

5. května 12, 252 29 Dobřichovice za účelem konání festivalu dětských skupin scénického tance "Tanec 

v babím létě" za nájemné 2.500,- Kč + 21% DPH. 

 

6) Výsledky EKOS za 5/2018 

Rada města bere na vědomí: 

 výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 

Řevnice za období 5/2018. 

 

7) „Petice proti masivní výstavbě  v Řevnicích Pod Lesem“  

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí:  

 text „Petice proti masivní výstavbě  v Řevnicích Pod Lesem“, kterou přijala podle odst. 2  § 5 zákona 

85/1990 Sb. (Zákon o právu petičním) a posoudila podle podle odst. 3 § 5 zákona 85/1990 Sb. 
Rada města ukládá:  

 starostovi města odpovědět podle odst. 3 § 5 zákona 85/1990 Sb. tomu, kdo petici podal (tj. zástupci petičního 

výboru). Stanovisko k obsahu petice je nedílnou součástí zápisu.    
 

8) Odměna ředitelce MŠ Řevnice 
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 odměnu ve výši 25.000,- Kč ředitelce Mateřské školy Řevnice, Pavlíně Neprašové. 

 

9) Žádost o převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu MŠ Řevnice 
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu MŠ Řevnice a dále v souladu se zákonem č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, čerpání finančních prostředků 

z investičního fondu MŠ ve výši 50.000,- Kč na zednické práce ve třídách mateřské školy.  
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10) Žádost o uvolnění finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Řevnice 
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uvolnění finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Řevnice ve výši 78.104,- Kč včetně DPH na nákup a 

instalaci nového systému domácích telefonů v budově školy v Revoluční ulici.   

 

 

11) Nákup 3ks dýchacích přístrojů a 3ks tlakových lahví pro JSDH Řevnice  

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s nákupem 3 ks dýchacích přístrojů PSS 3000 komplet (nosič, plicní automatika, maska FPS 7730 S-fix, ventil 

Drager EFV, ocelová lahev)  a 3 ks náhradních tlakových odlehčených  lahví Worthitngton za celkovou cenu  

135.291,- Kč vč. DPH, jako náhradu za stávající již nevyhovující dýchací přístroje pro jednotku SDH 

Řevnice.  
Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 135.291,- Kč na nákup 3 ks dýchacích přístrojů a  3 ks tlakových lahví 

pro jednotku SDH Řevnice do rozpočtového opatření č. 5/2018 (§5512, pol.5137) 

 

12)  Schválení vítězné nabídky a uzavření smlouvy o dílo k akci „Pěší stezka Burešovka II. etapa“ 
Usnesení: 
Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení na zakázku s názvem „Pěší stezka Burešovka II. etapa“, firmu Milan Zámostný, 

Sumrakov 67, 378 53 Strmilov, IČ:64526305, za cenu 1 388 000,00 Kč bez DPH (1 679 480,00 Kč včetně 

DPH). 

 uzavření smlouvy o dílo na akci „Pěší stezka Burešovka II. etapa“ s vítěznou firmou Milan Zámostný, 

Sumrakov 67, 378 53 Strmilov, IČ:64526305, cena díla činí  1.388.000,00 Kč bez DPH (1.679.480,00 Kč včetně 

DPH). 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 1.679.480,- Kč na zakázku „Pěší stezka Burešovka II. etapa“ do 

rozpočtového opatření č. 5/2018 (§1037, pol. 6129) 
 

13) Schválení vítězné nabídky a uzavření smlouvy o dílo k akci „Lesní cesta Strážný vrch“ 

Usnesení: 
Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení na zakázku s názvem „Lesní cesta Strážný vrch“, firmu INVESSALES spol. s r. o., 

Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2, IČ: 62957678, za nabídkovou cenu 4 964 988,05 Kč bez DPH 

(6 007 635,54 Kč včetně DPH).  

 uzavření smlouvy o dílo na akci „Lesní cesta Strážný vrch“, s firmou INVESSALES spol. s r. o., Podskalská 

22/1512, 128 00 Praha 2, IČ: 62957678, cena díla činí  4.964.988,05 Kč bez DPH (6.007.635,54 Kč včetně 

DPH). 
Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 6.007.635,54,- Kč na zakázku „Lesní cesta Strážný vrch“ do 

rozpočtového opatření č. 5/2018 (§1037, pol. 6129) 
 

14) Pronájem Lesního divadla - PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s.  

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 pronájem areálu Lesního divadla dne 15.9.2018 společnosti PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s., IČ: 

25318136, se sídlem U Bulhara 3, 110 00 Praha 1 za účelem uspořádání dopoledního (10:30 – 11:30 hod.) 

dětského divadelního představení Kouzelná školka za nájemné 5.000,- Kč + 21 % DPH.  
 

 

15) Krátkodobá výpůjčka části pozemků parc. č. 3017/1 a parc. č. 3017/2 obci Lety 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 bezplatnou výpůjčku části pozemků parc. č. 3017/1 a parc. č. 3017/2 v k.ú. Řevnice o výměře cca 2807 m
2
 obci 

Lety, IČ: 00241393, se sídlem Na Návsi 160, 252 29 Lety od 18.7. do 15.8.2018 za účelem užívání pozemků pro 
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parkování obyvateli ulice V Průhonu během provádění výkopových prací v souvislosti se stavbou vodovodu a 

kanalizace v ulici V Průhonu. 
 

 

16) Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 

pro vzdělávání v ZŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení přijetí dotace z MMR, z programu 11703 – Integrovaný regionální operační 

program, na akci „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Řevnice“ v  maximální 

výši 15.349.958,10 Kč 
 

17) Přidělení investičních dotací – Rekonstrukce požární zbrojnice v Řevnicích 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení přijetí investiční dotace z  programu MV-GŘ HZS v  maximální výši 

1 795 537,- Kč vč. DPH a přijetí investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeský Fond 

podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ČR na akci „Rekonstrukce požární zbrojnice“ v Řevnicích 

v maximální výši 1 197 025,- Kč . 
 zastupitelstvu města ke schválení uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení 

budovy č.p. 174 ve výši 700.000,- Kč 

 

18) Petice – „Požadavek na nápravu nevyhovující infrastruktury v ul. K. Čapka“  

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí:  

 text „Petice - Požadavek na nápravu nevyhovující infrastruktury v ul. K.Čapka“, kterou přijala podle odst. 2  

§ 5 zákona 85/1990 Sb. (Zákon o právu petičním) a posoudila podle podle odst. 3 § 5 zákona 85/1990 Sb. 

Rada města ukládá:  

 starostovi města odpovědět podle odst. 3 § 5 zákona 85/1990 Sb. tomu, kdo petici podal (tj. zástupci petičního 

výboru). Stanovisko k obsahu petice je nedílnou součástí zápisu.    
 

19) Návrh programu zasedání ZM č. 29 – 23.7.2018 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 23.7.2018 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 z Ministerstva životního prostředí  na akci „Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 74 

ve městě Řevnice“ 

4) Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání v ZŠ Řevnice“ 

5) Přijetí dotací z Ministerstva vnitra a Středočeského kraje na akci „Rekonstrukce požární zbrojnice“ 

v Řevnicích 

6) Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 174  

7) Dodatek č. 3 ke smlouvě o převodu nemovitostí mezi městem Řevnice a 2 Q spol. s r.o. včetně právního 

posouzení ve věci odpuštění pokuty pro společnost 2Q a její řádové vyčíslení 

8) Revokace usnesení č.7 ze zasedání ZM dne 19.3.2018 – Nabídka ÚZSVM k odkupu dvojité hrobky 

9) Různé 

10) Závěr 


