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Výpis usnesení přijatých na 3. jednání  rady města Řevnice ze dne 28.11.2018 

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

 

 

 

3) Pronájem Lesního divadla - spolek IONUM – zázemí běžeckého závodu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 pronájem areálu Lesního divadla spolku IONUM, IČ: 02203022, se sídlem: Masarykovo nábřeží 239/22, Nové 

Město, 110 00 Praha 1 dne 13.4.2019 za nájemné ve výši 2.000,- Kč/den + 21% DPH  (a úhradu spotřebované vody a 

el. energie) za účelem jeho užívání jako zázemí běžeckého závodu. 

 

 

4) Pronájem Lesního divadla - 22.6.2019 – hudební benefiční akce 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem Lesního divadla dne 22.6.2019 panu D. P., 149 00 Praha 11, za účelem uspořádání hudební akce za 

nájemné 5.000,-Kč + 21 % DPH (a úhradu vodného a stočného 1,-Kč/osoba a spotřebované elektrické energie).  

 

5) SOVB-IV-12-6021666/VB/001-ČEZ Distribuce, a.s. - ul. Pod Lipami 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy 

podle § 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení NN 0,4kV a pilíř s rozvodnou skříní včetně 

přívodních kabelů NN 0,4kV) v pozemku parc. č. 2689/2 v obci a k. ú. Řevnice (ulice Pod Lipami) dle geometrického 

plánu č. 2327-180265/2018 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených 

Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 8.800,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 

– služebnosti IV-12-6021666/VB/001 „Řevnice, Pod Lipami p.č. 3188 - kNN“. 

 

6) SOSB-VB- IP-12-6014730/VB/02-ul. Kejnská-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 3 délkové metry 

v pozemku parc.č. 3505/2 v obci a k. ú. Lety u Dobřichovic (ul. Kejnská) 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6014730/VB/02 Lety, Kejnská, parc. č. 1667. 

 

7) Přijetí finančního daru 4.000,- Kč – příspěvek na opravu ulice Příkrá 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 přijetí finančního daru ve výši 4.000,- Kč od Ing. M. D., 252 30 Řevnice určeného na opravu ulice Příkrá a uzavření 

darovací smlouvy.  

 

8) Projektová dokumentace na akumulační nádrž na zachytávání srážkových vod ZŠ Řevnice – výzva 

OPŽP č. 113  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo s firmou  KFJ s.r.o., Komenského 527, Kostelec nad Černými lesy, IČ 06295533 na 

zpracování projektové dokumentace na retenci vody na školní zahradě II.stupně ZŠ Řevnice za cenu 40.000,- Kč bez 

DPH (tj. 48.400,- Kč vč. DPH), která bude podkladem  pro žádost o dotaci z výzvy č. 113, prioritní osa 1- zlepšování 

kvality vod a snižování rizika povodní, specifický cíl 1.3. zajistit povodňovou ochranu intravilánu, podporovaná 

aktivita : hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění 

kanalizací do toků. 

Rada města ukládá:  
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 ekonomickému odboru zařadit částku 48.400,- Kč na zpracování projektové dokumentace na retenci vody na školní 

zahradě II.stupně ZŠ Řevnice do rozpočtu na rok 2019. 

 

 

 

 

9) Dotační management na akumulační nádrž na zachytávání srážkových vod ZŠ Řevnice – výzva OPŽP 

č. 113 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření příkazní smlouvy s firmou  ATI Consulting s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4, IČ 07059361 na dotační 

management  (zpracování žádosti o dotaci, zpracování a organizaci zadávacího řízení, finalizaci projektu vč. 

manažerského řízení, zpracování podkladů k RoPD, zpracování žádosti o platbu a závěrečné vyhodnocení akce) za 

celkovou cenu 95.450,- Kč (není plátce DPH)  na projekt retence vody na školní zahradě II.stupně ZŠ Řevnice. 

Žádost o dotaci bude podána do výzvy č. 113, prioritní osa 1- zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, 

specifický cíl 1.3. zajištění povodňové ochrany intravilánu, podporovaná aktivita : hospodaření se srážkovými 

vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 95 450,- Kč - dotační management na akumulační nádrž na zachytávání 

srážkových vod ZŠ Řevnice – výzva OPŽP č. 113, do rozpočtu na rok 2019. 

 

10) Letopisecká komise pro období 2018 – 2022 

Usnesení: 

Rada města zřizuje: 

 Letopiseckou komisi ve složení: MUDr. Jindřich König – předseda, Mgr. Pavel Beneš, Dagmar Renertová, Milada 

Horká,  Bc. Miroslav Cvanciger, Mgr. Petra Flemrová,  Ing. arch. Daria Balejová Bártová – členové. 

 

11) Text pro zápis do kroniky za rok 2017   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 text pro zápis do kroniky města Řevnice za rok 2017 připravený předsedou letopisecké komise MUDr. Jindřichem 

Königem. 

 

12) Výběrové řízení – vedoucí Pečovatelské služby Řevnice a návrh složení komise pro otevírání obálek  

Usnesení: 

Rada města ukládá: 

 starostovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Pečovatelské služby Řevnice. 

Rada města schvaluje:  

 komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Lidmila Svobodová, Ing. Alice Bečková, náhradník: 

Věra Jaskevičová 

 

13) Plán inventur 2018 a návrh členů inventarizační komise pro rok 2018 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 plán inventur na  rok 2018 k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2018. 

 návrhu členů inventarizační komise. Předsedové jednotlivých dílčích inventarizačních komisí zodpovídají za jim 

svěřený úsek inventarizace. Inventarizační komise je navržena pro rok 2018 v tomto složení: 

Předseda: Petra Karešová 

Členové dle předmětných nemovitostí a movitého majetku: 

Ing. Alice Bečková – správní odbor 

Věra Jaskevičová – ekonomický odbor   

Ing. Michaela Šádková – stavební úřad 

Petra Veselá – městská knihovna 

Mgr. Veronika Stará – MěKS, Lesní divadlo 

Miroslav Paur – JSDH 

Lidmila Svobodová – Pečovatelská služba,  č.p. 928 

Ing. Mojmír Mikula – Technické služby  
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14) Smlouva o dílo – lavice do smuteční síně 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo „Výroba lavic do smuteční síně v Řevnicích“ mezi městem Řevnice a panem Tomášem 

Samkem, Berounská 58, Řevnice, IČ:73789607. Předmětem smlouvy je výroba 6 (slovy: šesti) kusů lavic do 

smuteční síně řevnického hřbitova dle návrhu Ing. arch. Alice Čermákové v celkové ceně 124 969,- Kč včetně DPH. 

 

 

15) Smlouva o dílo - odbočky dešťové kanalizace Třebaňská a Komenského – ESTA, spol. s r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje : 

 uzavření smlouvy o dílo na výstavbu 6 ks odboček dešťové kanalizace do ulic Vraného, Slepá, Smetanova, 

Dvořákova, Fibichova a Janáčkova s firmou ESTA, spol. s r.o., Lacinova 750, Kladno, IČ:43774458 za 

cenu 271.842,- Kč bez DPH, resp. 328.929,- Kč s DPH. 
Rada města ukládá : 

 ekonomickému odboru zařadit částku 328.929,- Kč na výstavbu odboček dešťové kanalizace do rozpočtového 

opatření č.6/2018 

 

16) Odměna ředitelce ZUŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 odměnu ve výši 40 000,- Kč ředitelce Základní umělecké školy Řevnice MgA. Ivaně Junkové. 

 

 

17) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Pěší stezka Burešovka II 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Pěší stezka Burešovka II“ uzavřené dne 19.7.2018 

mezi městem Řevnice a firmou Milan Zámostný, se sídlem: Sumrakov 67, 378 53 Studená-pošta Strmilov, 

IČ: 64526305, jehož předmětem jsou vícepráce požadované městem, navýšení ceny díla o 275.033,- Kč vč. 

DPH, prodloužení termínu dokončení stavby do 31.5.2019 a upřesnění způsobu úhrady ceny díla (v první 

splátce za část díla vč. VCP realizované v roce 2018 a ve druhé splátce za část díla vč. VCP realizovanou 

v roce 2019).   

 
18) Dotační management na zateplení bytového domu čp. 928 z výzvy č. 78 IROP 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření příkazní smlouvy s firmou  TNT Consulting s.r.o., Kpt. Stránského 978/13, Praha 14 Černý Most, IČ 

2558114 na dotační management (zpracování žádosti o dotaci, studie proveditelnosti, zpracování a organizaci 

zadávacího řízení, finalizaci projektu vč. manažerského řízení, zpracování podkladů k RoPD, zpracování žádosti o 

platbu a závěrečné vyhodnocení akce) za celkovou cenu 200.100,- Kč  bez DPH (242.121,- Kč vč.  DPH) v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.5., snížení energetické náročnosti v sektoru 

bydlení, výzva č. 78,   na projekt Zateplení bytového domu pro seniory ve městě Řevnice. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku ve výši  193.400,- Kč (část nákladů za úkony, které administrátor provede 

v roce 2019) na dotační management k projektu zateplení domu čp. 928 do rozpočtu na rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 


