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Výpis usnesení přijatých na 185. jednání  rady města Řevnice ze dne 25.7.2018 

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

 

3) Zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 3493 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zřízení služebnosti cesty a stezky k tíži pozemku parc.č. 3493 v obci a k.ú. Řevnice ve prospěch pozemku parc.č. 

3495 v obci a k.ú. Řevnice v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 2312-68/2018, na dobu neurčitou, za 

jednorázovou úhradu 5.000,- Kč + DPH. 

 

4) Žádosti ve 2. kole programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, 

vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ – přidělení dotací 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 navýšení finančních prostředků pro rozdělení v rámci dotačního programu Podpora konkrétního projektu nebo 

akce v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí o 11.700,- Kč 

(rozpočtově kryto § 3429/pol. 5192). 

 rozdělení dotací na podporu konkrétního projektu nebo akce na rok 2018 v rámci II. kola subjektům a ve výši dle 

tabulky, která je součástí zápisu. 

 uzavření veřejnoprávních smluv o dotaci na podporu konkrétního projektu nebo akce s příjemci dotací dle vzorové 

smlouvy schválené Radou města Řevnice dne 19.2.2016. 

 

5) Zrušení usnesení ze dne 6.6.2018 přijaté pod bodem č. 5) Pronájem části pozemku parc. č. 114/1 pro 

předzahrádku restaurace - 2 Q spol. s r. o. 

Usnesení: 

Rada města ruší: 

 v celém rozsahu své usnesení přijaté dne 6.6.2018 pod bodem č. 5) Pronájem části pozemku parc. č. 114/1 pro 

předzahrádku restaurace - 2 Q spol. s r. o. z důvodu úpravy smlouvy. 

 

6) Nabídka projektových prací - zázemí pro cyklisty – Ing.arch. Šantavý 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku projektových prací na realizaci zázemí pro cyklisty na pozemku parc.č. 2689/24, se společností 

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o., se sídlem Bělehradská  199/70, Praha 2, IČ: 

45308616 za cenu 36.905,- Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 36.905,- Kč na projektové práce k realizaci zázemí pro cyklisty, zařadit do 

rozpočtového opatření č. 5/2018 (§ 3636, pol. 6129). 

 

7) Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele „Sběrný dvůr Řevnice – vybavení“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele k akci „Sběrný dvůr Řevnice –vybavení“. 

Rada města jmenuje:  

 komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a nejvhodnějšího uchazeče pro výběrové řízení na 

zakázku: „Sběrný dvůr Řevnice – vybavení“ ve složení: Jana Petrášková, Ing. Tomáš Smrčka, Bohdana Slámová, 

náhradník: MgA. Marie Reslová  

 

8) Smlouva o zpracování osobních údajů – GisProjekt (IS Mysis) 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů se společností Gis Projekt s.r.o., Botanická 256,362 63 Karlovy Vary 

– Dalovice, IČ: 29065968 v přiloženém znění. Smlouva je uzavírána v souvislosti s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 

 

9) Účast architekta na zpracování PD ve stupni DPS pro budovy č.p. 74 a č.p. 27 

Usnesení: 
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Rada města schvaluje: 

 nabídku autorizovaného architekta Ing. arch. Ondřeje Homy, Na Smetance 504/16, 120 00 Praha 2, IČ: 75404389, 

na spolupráci při vypracování dokumentace ve stupni DPS na stavby: Zateplení obvodového pláště městského 

úřadu, Půdní vestavba v budově městského úřadu a Zateplení obvodového pláště bytového domu čp. 27. 

 Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru vystavit objednávku na služby Ing. arch. Ondřeje Homy (autorský dozor) při zpracování PD 

ve stupni DPS na stavby: Zateplení obvodového pláště městského úřadu, Půdní vestavba v budově městského úřadu 

a Zateplení obvodového pláště bytového domu čp. 27. 

 ekonomickému odboru zařadit částku 24.000,- Kč na služby Ing. arch. Homy (autorský dozor) při zpracování PD ve 

stupni DPS na stavby: Zateplení obvodového pláště městského úřadu, Půdní vestavba v budově městského úřadu a 

Zateplení obvodového pláště bytového domu čp. 27 do rozpočtového opatření č. 5/2018 (§ 3612 pol. 6121 ve výši 

9.000,- Kč; § 3613 pol. 6121 ve výši 10.000,- Kč) 

 

10) Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského 

kraje na akci „Rekonstrukce požární zbrojnice“ v Řevnicích 
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského fondu dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání 

„Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2018 

z rozpočtu Středočeského kraje, oblast podpory: “Výstavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“. 


