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Výpis usnesení přijatých na 193. jednání  rady města Řevnice ze dne 26.9.2018 

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

 

 

3) Žádost o pronájem objektu lesního hospodářství na pozemku parc.č. 3618 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr pronájmu pozemku parc.č. 3618 o výměře  32 m² v obci a k.ú. Řevnice (lesní pozemek), jehož součástí je 

budova bez č.p./č.e. (objekt lesního hospodářství) zapsanému spolku Rockovrat, IČ: 04741510, se sídlem Selecká 

1013, 252 30 Řevnice za účelem uskladnění věcí. 

 

4) Projektová dokumentace na rekonstrukci „Staré školy“ v Řevnicích pro knihovnu, společenské 

centrum, ZUŠ a zázemí řevnických spolků – smlouva o dílo 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 nabídku atelieru Projektil architekti s.r.o., Malátova 13, 150 00 Praha 5, IČ: 27118436 na vypracování projektové 

dokumentace pro společné územní a stavební řízení na rekonstrukci „Staré školy“ dům č.p. 64 v Řevnicích pro 

knihovnu, společenské centrum, ZUŠ a zázemí řevnických spolků, včetně součinnosti pro obstarání povolení za 

celkovou cenu 594.000,- Kč bez DPH (718.740,- Kč vč. DPH) a uzavření smlouvy o dílo s atelierem Projektil 

architekti s.r.o., Malátova 13, 150 00 Praha 5, IČ: 27118436. 

 

5) Výběrové řízení na zhotovitele zakázky: „Rekonstrukce výtahu a ploché střechy v bytovém domě 

č.p.928 v Řevnicích“ + jmenování komise 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 zadávací dokumentaci pro zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele 

stavebních prací na akci: „Rekonstrukce výtahu a ploché střechy v bytovém domě č.p.928 v Řevnicích“ 

v přiloženém znění.  

Rada města jmenuje: 

 komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Jana Petrášková, Michal Kliner, 

náhradník: Lidmila Svobodová. 
 

6) Oprava silniční váhy Na Bořích 

 

Rada města bere na vědomí:  

 předloženou kalkulaci na opravu, doplnění software, výměnu elektronické jednotky a metrologické ověření silniční 

váhy v areálu Ekosu v ulici Na Bořích od společnosti Schenck Process s.r.o., IČ 41692492, se sídlem Na Hůrce 104/2, 

Praha 6 za cenu 81.880 Kč bez DPH a 99.075,- Kč s DPH.   

 

 

7) ZUŠ – souhlasné stanovisko zřizovatele pro čerpání finančních prostředků z projektů Šablony II 

Usnesení: 

Rada města souhlasí:  

 s účastí ZUŠ Řevnice, Mníšecká 29,252 30 Řevnice, IČ: 75034271 v projektu Šablony II. 

 

8) Výsledky EKOS – 8/2018 

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 8/2018. 

 

9)  Výsledek výběrového řízení na dodavatele vybavení stavby „Sběrný dvůr  Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení na dodavatele vybavení stavby „Sběrný dvůr Řevnice“ firmu JRK Česká republika s.r.o., 

IČ 24853640, Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1, nabídková cena 4.393.020,- Kč bez DPH; 

 uzavření kupní smlouvy s dodavatelem vybavení stavby „Sběrný dvůr Řevnice“ s vybraným uchazečem firmou 

JRK Česká republika s.r.o., IČ 24853640, Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1. 

 
10) Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1963/2 od Státního statku Jeneč   
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Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1963/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 144 m
2
 od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, IČ: 00016918, Třanovského 622/11, Praha 6, 

Řepy, PSČ 163 00. 

 

11) Pronájem pozemku v areálu NS Řevnice pro provizorní parkování  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem části pozemku parc.č. 3207/1 v k.ú. Řevnice o ploše 997 m
2
 od společnosti NS Řevnice, IČ: 04285620, se 

sídlem, se sídlem Kutnohorská 359/80, 10900 Praha - Dolní Měcholupy za cenu 16.529,- Kč bez DPH/měsíc (tj. 

20.000,- Kč vč. DPH) a to od 1.10.2018 do 31.5.2019 za účelem zajištění provizorního veřejného parkování po dobu 

rekonstrukce povrchů v prostoru před nádražím v ulici Pod Lipami. 

 

12)Hydrologický posudek na projekty revitalizace vodních zdrojů Kejná a Berounka  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nabídku RNDr. Jan Páši, IČ: 87219476, Jenišovice 315,  PSČ  468 33 (odborně způsobilá osoba pro projektování, 

provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru ložiskové geologie, hydrogeologie, inženýrské geologie, 

environmentální geologie a geochemie) na zpracování hydrologického posouzení projektů revitalizace vodních 

zdrojů Kejná a Berounka za cenu  20.860,- Kč (není plátce DPH). 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru objednat u RNDr. Jan Páši, IČ: 87219476, Jenišovice 315,  468 33 Jenišovice zpracování 

hydrologického posouzení projektů revitalizace vodních zdrojů Kejná a Berounka za cenu 20.860,- Kč (není plátce 

DPH). 


