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Výpis usnesení přijatých na 9. jednání  rady města Řevnice ze dne 16.1.2019 

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

 

3) Aktualizace majetkové přílohy č. 1 zřizovací listiny ZUŠ – interaktivní tabule 

Rada města bere na vědomí: 

 aktualizaci přílohy č. 1 ke zřizovací listině Základní umělecké školy Řevnice, která odráží stav majetku svěřeného 

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Řevnice k hospodaření ke dni 16.1.2019 - rozšíření o 1 ks 

interaktivní tabule v hodnotě 119.000,- Kč a 1 ks interaktivní tabule v hodnotě 99.000,- Kč. 

 

4) Žádost o souhlas s pořádáním závodu „Běh do Řitky“ na území katastru města Řevnice 

Rada města souhlasí:  

 s konáním závodu „Běh do Řitky“, pořádaného spolkem IONUM, IČ: 02203022, Masarykovo nábřeží 239/22, 110 00 

Praha 1, na území katastru města Řevnice dne 13.4.2019 za podmínky, že po akci bude proveden řádný úklid.  

 

5) Příkazní smlouva na zajištění technické pomoci při územně plánovací činnosti k dokončení a vydání 

územního plánu Řevnice 

Rada města schvaluje:  

 uzavření Příkazní smlouvy o zajištění územně plánovací činnosti a technické pomoci pro určeného zastupitele a 

poskytování souvisejících odborných služeb pro dokončení a vydání územního plánu mezi městem Řevnice a panem 

Mgr. Vlastimilem Peterkou, Krále Jiřího z Poděbrad 818, Strakonice, IČ: 88200019 za částku 66.000,- Kč (není 

plátce DPH)  

 

6) Odstranění nakládací rampy v rámci výstavby sběrného dvora – EKOS 

Rada města souhlasí:  

 na základě odst. IV. 3. Smlouvy o právu provést stavbu uzavřené dne 9.11.2016 mezi městem Řevnice a společností 

EKOS Řevnice spol. s r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ:47551828, DIČ:CZ47551828 s úhradou za odstranění 

nakládací rampy v rámci výstavby sběrného dvora ve výši 59.365,- Kč. 

 

7) Zastínění zimní zahrady v bytovém domě č.p. 928 v Řevnicích 

Rada města schvaluje:  

 cenovou nabídku společnosti BD SERVIS ŘEVNICE s.r.o., Legií 837, 252 30 Řevnice, IČ:45148333 na zastínění 

(vnitřním baldachýnem) zimní zahrady v bytovém domě č.p. 928 v Řevnicích, nabídková cena činí 61 940,- Kč 

(včetně DPH). Rozpočtově kryto (§ 3612 pol. 6121).  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru objednat zastínění zimní zahrady vnitřním baldachýnem v bytovém domě č.p. 928 

v Řevnicích u společnosti BD SERVIS ŘEVNICE s.r.o., Legií 837, 252 30 Řevnice, IČ: 45148333, za celkovou částku 

61 940,- Kč (včetně DPH). 

 

8) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Sběrný dvůr Řevnice 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Sběrný dvůr Řevnice“ uzavřené dne 04.10.2018 mezi městem 

Řevnice a firmou I S P s. r. o., se sídlem Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4, IČ: 45791848, jehož předmětem jsou 

vícepráce v rozsahu písemného soupisu dodatečných stavebních prací – rozpočet – vícepráce 10 – 12/2018, 

navyšující cenu díla o 334 282,84 Kč bez DPH, (tj. 404 482,24 Kč vč. DPH), a dále prodloužení termínu dokončení 

stavby do 18.04.2019. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 404 482,24 Kč na úhradu víceprací realizovaných nad rámec SOD uzavřené 

na akci „Sběrný dvůr Řevnice“ do rozpočtového opatření č. 1/2019 (§ 3722 pol. 6121). 

 

9) Nabídka na realizaci projektových prací projektu „Řevnice - zázemí pro cyklisty“  

Rada města schvaluje: 

 nabídku a uzavření smlouvy o dílo na zajištění projektových a inženýrských prací projektu „Řevnice – zázemí pro 

cyklisty“ na pozemcích parc.č. 2689/24 a 2689/31 (vč. budovy bez č. popisného či ev.)  v k.ú. Řevnice od společnosti 

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o., sídlem Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, IČ: 

45308616, DIČ: CZ45308616 v rozsahu spojený projekt pro územní a stavební řízení (DUR + DSP) a inženýrskou 

činnost k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení za celkovou cenu  85.000,- Kč bez DPH (102.850,- Kč 

včetně DPH).  
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10) Pronájem areálu Lesního divadla – pobočný spolek Pionýr, z. s. - 45. pionýrská skupina. 

Rada města schvaluje: 

 pronájem areálu Lesního divadla dne 19.1.2019 od 15:00 do 16:30 hod pobočnému spolku Pionýr, z. s. - 45. 

pionýrská skupina Praha 6, IČ: 67983651, se sídlem Terronská 619/25, Bubeneč, 160 00 Praha 6 za účelem jeho 

využití pro závěrečné setkání a vyhodnocení celodenní hry pro členy dětských turistických oddílů a to za nájemné 

500,- Kč + 21% DPH.  


