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Výpis usnesení přijatých na 11. jednání  rady města Řevnice ze dne 6.2.2019 

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

 

3) Záměr podání žádosti o dotaci na „Rekonstrukci místních komunikací ul. Havlíčkova a ul. 

Švabinského“ 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení záměr podání žádosti o dotaci z MMR na akci „Rekonstrukci místních 

komunikací ul. Havlíčkova a ul. Švabinského“ 

 

4) Záměr realizace poptávkového řízení na údržbu Havlíčkových sadů a městského hřbitova 

v roce 2019.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr realizace poptávkového řízení na údržbu Havlíčkových sadů a městského hřbitova na rok 2019. 

 složení komise pro otevření obálek a posouzení nabídek ve složení Ing. Alice Čermáková, Ing. Mojmír 

Mikula, Bohdana Slámová. 

 

5) Žádost o slevu na nájemném – pronájem části pozemku parc.č. 2123/1 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 na základě žádosti nájemce slevu na nájemném za rok 2019 za užívání části pozemku parc. č. 2123/1 

v obci a k.ú. Řevnice ve výši 1.085,- Kč z důvodu dočasného znehodnocení pozemku po výstavbě 

kanalizačního řadu. 

 

6) Změna ve složení Letopisecké komise  

Usnesení:  

Rada města bere na vědomí: 

 rezignaci Milady Horké na členství v Letopisecké komisi města Řevnice.  

Rada města jmenuje:  

 členem Letopisecké komise města Řevnice Mgr. E. Hanykýřovou. 

 

7) Schválení vítězné nabídky a uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Výměna záložního zdroje a 

úpravy automatického přepínání sítě na vodojemu Na Výšině“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Výměna záložního zdroje a úpravy automatického 

přepínání sítě na vodojemu Na Výšině“, společnost ALTRON, a.s., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, 

IČ: 644948251 s nabídkovou cenou 341 014,46 Kč bez DPH (412 627,50 Kč včetně DPH). 

 uzavření smlouvy o dílo na zhotovení zakázky „Výměna záložního zdroje a úpravy automatického 

přepínání sítě na vodojemu Na Výšině“ mezi městem Řevnice a společností ALTRON, a.s., Novodvorská 

994/138, 142 21 Praha 4, IČ: 644948251. Předmětem smlouvy je dodání náhradního zdroje a celkové 

úpravy zapojení a automatického přepínání sítě v objektu vodojemu Na Výšině.  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 400.000,- Kč na dodání náhradního zdroje a celkové úpravy 

zapojení a automatického přepínání sítě v objektu vodojemu Na Výšině do rozpočtového opatření č. 

1/2019 (§ 2310 pol. 6121).  

 

8) Informace o pokutě ČIŽP 2015 – EKOS 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci o úhradě pokuty ČIŽP, která byla vyčíslena společnosti EKOS Řevnice na základě kontroly 

provedené dne 22.9.2015.  

 

9) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č.3 

Usnesení: 
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Rada města schvaluje: 

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 18.2.2019 v budově 

Zámečku, Mníšecká 29 od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení 

2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3) Schválení programu  

4) Zpráva o činnosti rady města 

5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

6) Zpráva o činnosti finančního výboru 

7) Zpráva o činnosti výboru pro územní plán 

8) Přijetí dotace SFIZ – Pěší stezka Burešovka II.etapa 

9) Rozpočtové opatření 7/2018 – informace  

10) Rozpočtové opatření 1/2019 – návrh  

11) Diskuze (45 minut) 

12) Dražební vyhláška – prodej pozemku parc.č. 26/1 

13) Záměr podání žádosti o dotaci k akci „Rekonstrukce místních komunikací ul. Havlíčkova a ul. 

Švabinského“ 

14) Různé 

15) Závěr 

 

10) Zvýšení nájemného o míru inflace - inflační doložka v nájemních smlouvách 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uplatnění navýšení nájemného o průměrnou roční míru inflace v roce 2018 ve výši 2,1 % u všech 

nájemních smluv, které obsahují inflační doložku s výjimkou 15 nájemních smluv na užívání bytů v č.p. 

928 (z celkových 29) s výší nájemného 60,- Kč/m
2
/měsíc. 

 

11)  Cenová nabídka na dotační management z programu SFDI  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku a uzavření smlouvy na zajištění dotačního managementu pro projekt: Výstavba 

bezbariérových chodníků v Řevnicích, realizovaný v souvislosti s revitalizací náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad a rekonstrukcí krajské silnice II/115, mezi městem Řevnice a společností Accon managers & 

partners, s.r.o., Šmeralova 170/31, Praha 7, IČ: 26724791 za cenu 102 500,- Kč bez DPH (tj.124.025,- Kč 

vč. DPH)  + odměna v případě schválení dotace ve výši 3% z přidělené dotace bez DPH. 

 

12) Výsledek VŘ na dodavatele a uzavření smlouvy o dílo – Revitalizace Základní školy Řevnice 

– konektivita 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo, na akci „Revitalizace Základní školy Řevnice - 

konektivita“, se společností  Huatech a.s., Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7,  IČ: 03665496, za 

nabídkovou cenu: 379 899,- Kč bez DPH (tj. 459.968,- Kč vč. DPH). Rozpočtově kryto (§3113, pol. 6129).  

 

13) Žádost o souhlas s uspořádáním 52. ročníku dálkového pochodu a ultra maratonu Brdská 

stezka v katastru města Řevnice. 

Usnesení: 

Rada města souhlasí:  

 s uspořádáním 52. ročníku dálkového pochodu a ultra maratonu Brdská stezka a doplňkových 

turistických pochodů, pořádaný sdružením Brdská stezka, KČT odbor Tempo Praha, V Zahradní čtvrti 

11, Praha 4, na území katastru města Řevnice ve dnech 5. – 7.4.2019 za podmínky, že se trasa dálkového 

pochodu a ultra maratonu bude v úseku Babka – Malá Babka (Pišťák) pohybovat po turisticky značené 

cestě. Po akci bude proveden řádný úklid.  
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14) Cenová nabídka – obklad WC -Lesní divadlo 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 cenovou nabídku na provedení obložení WC a mycích žlabů v šatnách pro herce v Lesním divadle, od 

firmy Zdeněk Pokorný, V Chaloupkách 72, 25231 Všenory, IČ:66437041 v celkové výši 10 600,- Kč bez 

DPH (12 826,- Kč včetně DPH). Rozpočtově kryto (§ 3311 pol. 5171).   

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru objednat provedení obložení WC a mycích žlabů v šatnách pro herce v Lesním 

divadle, od firmy Zdeněk Pokorný, V Chaloupkách 72, 25231 Všenory, IČ:66437041 v celkové výši 10 

600,- Kč bez DPH (12 826,- Kč včetně DPH). 

 

15) Záměr výpůjčky sklepních prostor v č.p. 29 Divadelnímu souboru Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr bezplatné výpůjčky sklepních prostor v budově  č.p. 29 (Zámeček) – místnosti o výměře 36 m
2
 a 

místnosti o výměře 12 m
2
 spolku Divadelní soubor Řevnice, IČO: 26515164, se sídlem Mníšecká 29, 252 

30 Řevnice. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


