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Výpis usnesení přijatých na 10. jednání  rady města Řevnice ze dne 23.1.2019 

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

 

3) Zadávací dokumentace soutěže na svoz odpadu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací dokumentaci dle § 28 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon“) k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v souladu s ust. § 56 Zákona v otevřeném 

řízení s názvem: „SVOZ ODPADŮ OBCÍ REGIONU DOLNÍ BEROUNKA“ včetně obchodních a platebních 

podmínek, návrhu smlouvy na svoz separovaného odpadu, návrhu smlouvy na svoz směsného komunálního 

odpadu, ceníku na svoz separovaného odpadu a ceníku na svoz směsného komunálního odpadu. 

 

4) SOSB-VB-IE-12-6006900/VB/01- ČEZ Distribuce a.s.-TS Fara PZ_3958 

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 1400 délkových 

metrů, 1 podpěrný sloup a 3 přípojkové skříně) v pozemcích parc.č. 1502, parc.č. 1389, parc.č.  1509, parc.č. 1521, 

parc.č. 1597, parc.č. 1567, parc.č. 2282, parc.č. 1620, parc.č.  1761/7, parc.č. 1626/6 a parc.č. 2241 v obci a k. ú. 

Řevnice 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 332.000,- 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. IE-12-6006900/VB/01 

Řevnice – obnova NN z TS Fara PZ_3958. 

 

5) Připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“  

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s připojením města Řevnice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky na budově 

městského úřadu dne 10.3.2019. 

 

6) Dodatek č. 1 k smlouvě o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti pro akci „Rekonstrukce 

stávající šachty u dráhy na chráničce & Obměna vodovodu ul. Švabinského, Karolíny Světlé“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti pro akci „Rekonstrukce 

stávající šachty u dráhy na chráničce & Obměna vodovodu ul. Švabinského, Karolíny Světlé“ uzavřené dne 

16.4.2018 mezi městem Řevnice a společností Fiala Projekty s.r.o., se sídlem Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 415, 

IČ:28997450,jehož předmětem je navýšení rozsahu prací na projektové dokumentaci a s tím spojená cena díla, 

navýšená o 45 980,- Kč (včetně DPH) a prodloužení termínu dodání projektové dokumentace do 28.2.2019. 

Rozpočtově kryto (§2310 pol. 5171).  

 

7) Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zakázky „Revitalizace Základní školy Řevnice - 

vybavení“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele vybavení a učebních pomůcek v rámci projektu: 

„Revitalizace Základní školy Řevnice - vybavení“ 

 komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Tomáš Řezníček, Ing. Tomáš Smrčka, Bohdana Slámová, náhradník 

Petr Majtán. 

 

8) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo projektové dokumentace revitalizace vodního zdroje Kejná – Vodní 

zdroje a.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo projektové dokumentace revitalizace vodního zdroje Kejná uzavřené dne 

8.2.2018 mezi městem Řevnice a společností Vodní zdroje a.s., IČ:45274428, Jindřicha Plachty 535/16, Praha 5. 
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Předmětem dodatku je rozšíření zakázky o zhotovení zjednodušené projektové dokumentace pro podání žádosti o 

dotaci. Cena těchto prací je 30 000,- Kč bez DPH (36 300,- Kč včetně DPH). Termín dodání projektové dokumentace 

je 31.1.2019. Rozpočtově kryto (§ 2310 pol. 6121). 

 

 

 

9) Nákup služebního vozidla pro Městskou policii Řevnice – zadávací dokumentace 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele služebního vozidla pro Městskou policii Řevnice. 

 komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Bc. Jiří Dlask, Jana Petrášková a náhradník 

Veronika Matoušková.  

 

10) Výpůjčka prostor v č.p. 74 Základní škole Řevnice 
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 bezplatnou výpůjčku učebny a souvisejících prostor (WC dívky, WC chlapci, šatna) v budově č.p. 74 na náměstí 

Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích  Základní škole Řevnice, příspěvkové organizaci, a to na dobu určitou od 

1.2.2019 do 30.6.2019 za účelem jejího užívání pro výuku po dobu realizace půdní vestavby a rekonstrukce učeben 

ve staré části  budovy č.p. 600 ve Školní ulici. 
 

 

 

 

 

 


