Výpis usnesení přijatých na 188. jednání rady města Řevnice ze dne 17.8.2018
(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)
3) SOSB-VB-č. IV-12-6022887/VB/01-ČEZ-ul. V Potočině-ČEZ Distribuce a.s.
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování zařízení
distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o služebnosti podle §
1257 až § 1266 občanského zákoníku (v zemi uložené kabelové vedení NN 0,4kV) v rozsahu cca 5 délkových metrů
v pozemku parc. č. 2378 v obci a k. ú. Řevnice (ulice V Potočině) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ
Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 1.000,- Kč
(bez DPH), udělení oprávnění provést stavbu zařízení distribuční soustavy ve smyslu příslušných ustanovení
stavebního zákona a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu č. IV-12-6022887/VB/01Řevnice, V Potočině č. p. 82 – kNN.
4) Smlouva o uměleckém vystoupení – Ester Pavlů a hosté - Svěží závan opery v lese III
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření smlouvy o uměleckém vystoupení s mezzosopranistkou Ester Pavlů, jejímž předmětem je hudební
vystoupení „Svěží závan opery v lese III“ dne 2. září 2018 v 19:00 hodin v Lesním divadle za honorář ve výši
20.000,- Kč.
5) Revokace usnesení rady města ze dne 25.7.2018 - bod 9) - Účast architekta na zpracování PD ve stupni
DPS pro budovy čp. 74 a č.p. 27
Usnesení:
Rada města revokuje:
 usnesení schválené pod bodem 9) na jednání rady města dne 25.7.2018 ve znění: „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.“ a nahrazuje ho
tímto usnesením:
Rada města schvaluje:
 aktualizovanou 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 (podle podmínek platného územního
plánu) na stavby: zateplení obvodového pláště budovy městského úřadu č.p. 74 za částku 3.000,- Kč, půdní vestavba
v budově městského úřadu č.p. 74 za částku 7.000,- Kč, zateplení obvodového pláště bytového domu č.p. 27 za
částku 3.000,- Kč ,podkroví bytového domu č.p. 27 za částku 9.000,- Kč a autorský dozor ke všem těmto stavbám
500,- Kč/hod.
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 budovy městského úřadu č.p. 74, zateplení obvodového pláště
bytového domu č.p. 27, půdní vestavba v budově městského úřadu č.p. 74, podkroví byt. domu č.p. 27 a autorský
dozor 500 Kč/hod.
 ekonomickému odboru zařadit částku 22.000,- Kč na služby Ing. arch. Homy při zpracování PD ve stupni DPS
(podle podmínek platného územního plánu) na stavby: zateplení obvodového pláště budovy městského úřadu čp.
74, půdní vestavba v budově městského úřadu č.p. 74, zateplení obvodového pláště bytového domu č.p. 27, podkroví
bytového domu č.p. 27 do rozpočtového opatření č. 5/2018, a předpokládanou částku 10 tis. Kč za výkon autorského
dozoru v počtu cca 5 hod. na každé stavbě, tj. 20 hod. x 500,- Kč, do rozpočtu na rok 2019.
6) Objednávka grafických a přípravných prací - kniha „ Rok 1918 v Řevnicích“
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 objednání grafických a přípravných prací souvisejících s vydáním knihy „Rok 1918 v Řevnicích“ u Mgr. Václava
Hraby, Na Plzence 414, 252 31 Všenory, IČ: 65986989 za cenu 23.365,- Kč (není plátce DPH)
Rada města ukládá:
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 ekonomickému odboru zařadit částku 23.365,- Kč na grafické a přípravné práce související s vydáním knihy „Rok
1918 v Řevnicích“ do rozpočtového opatření č. 5/2018 (§ 3392, pol. 5169) .

7) Výpůjčka části pozemku parc.č. 185/3 – 22.9.2018 – TOP 09 a Nezávislí
Usnesení:
Rada města souhlasí:
 s bezplatnou výpůjčkou části pozemku parc.č. 185/3 v obci a k.ú. Řevnice (Palackého náměstí) o velikosti cca 1500
m2 volební straně TOP 09 a Nezávislí v sobotu 22.9.2018 od 9:00 do 16:00 hodin, a to za účelem setkání občanů,
pořádání multižánrového trhu a hudební produkce v rámci volební kampaně pro volby do Zastupitelstva města
Řevnice.
8) Žádost o povolení umístění předvolebního trojhranu - TOP 09 a Nezávislí
Usnesení:
Rada města souhlasí:
 s bezplatným umístěním předvolebního reklamního trojhranu volební strany TOP 09 a Nezávislí na pozemku
parc.č. 2689/2 vedle nádražní budovy v rámci volební kampaně pro volby do Zastupitelstva města Řevnice.
9) Výběrové řízení na zhotovitele zakázky „Výměna záložního zdroje a úpravy automatického systému
přepínání sítě ve vodojemu Na Výšině“ a jmenování komise pro otevírání obálek
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 podklady pro zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele k akci:
„Výměna záložního zdroje a úpravy automatického systému přepínání sítě ve vodojemu Na Výšině“ v přiloženém
znění.
Rada města jmenuje:
 komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka,Ing. David Kodym,Bc. Miroslav
Cvanciger, náhradník: Michal Kliner
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