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Výpis usnesení přijatých na 17. jednání  rady města Řevnice ze dne 20.3.2019 

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

 

3) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 3451/8 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc.č. 3451/9 v obci a k.ú. Řevnice ve prospěch pozemku parc.č. 

3451/8 v obci a k.ú. Řevnice v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 2344-17/2019, na dobu neurčitou, za 

jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 1.200,- Kč + DPH a 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

 

4) Pronájem Lesního divadla - Nordic Walking Challenge 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 pronájem Lesního divadla dne 18.5.2019 zapsanému spolku Nordic Walking Challenge, IČO: 05237874, se sídlem 

Mořinská 99, 252 30 Lety za účelem jeho užití jako zázemí 4. ročníku otevřeného benefičního závodu v severské 

chůzi „Nordic Walking Challenge 2019“ a konání doprovodného programu za nájemné 500,- Kč + 21 % DPH. 

Výtěžek akce bude použit na podporu sportování nevidomých. 

 užití znaku města Řevnice a loga Lesního divadla v propagačních materiálech závodu „Nordic Walking Challenge 

2019“. 

 

5) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Sběrný dvůr Řevnice  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Sběrný dvůr Řevnice“, kterým se prodlužuje termín dokončení 

stavby do 5.6.2019 z důvodu vynuceného přerušení prací. 

 

6) Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na stavbu „Přednádražní prostor v Řevnicích“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací v rámci projektu: „Přednádražní 

prostor v Řevnicích“ 

 hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Bohdana Slámová, Libor Kvasnička, náhradníci: Jana Petrášková, 

Michal Kliner 

 

7) Výsledek poptávkového řízení na akci „Celoroční údržba zeleně vybraných částí města Řevnic“ a 

uzavření smlouvy o poskytování služeb 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 výsledek poptávkového řízení na akci „Celoroční údržba zeleně vybraných částí města Řevnic“. Nabídku s nejnižší 

cenou předložila firma Zdeněk Munzar, U Balabenky 508/4, Praha 8, IČ: 06174272, neplátce DPH, a to 276.000,-Kč. 

 uzavření smlouvy o poskytování služeb - celoroční údržby zeleně vybraných částí města Řevnice - se Zdeňkem 

Munzarem, IČ: 06174272, U Balabenky 508/4, Praha 8.  

 

 

8) Cyklistický závod horských kol „Praha – Karlštejn Tour“ – trasa D 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cyklistického závodu horských kol „Praha – Karlštejn Tour“ – trasa D – Fitnes jízda pro rodiče a děti, který bude 

pořádat spolek Kolo pro život, z.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1, IČ: 03401707, dne 27.4. 2019 za 

podmínky, že po akci bude proveden řádný úklid.  

 

9) Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – pozemek parc.č. 2707/2 – ul. Karlštejnská 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 16.9.2013 mezi městem Řevnice a paní S.F.S. na 

pronájem pozemku parc.č. 2707/2 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 6 m
2
, druh pozemku zahrada a to ke dni 30.4.2019. 
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10)  Pronájem pozemku parc.č. 2707/2 - ul. Karlštejnská 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem pozemku parc.č. 2707/2 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 6 m
2
, druh pozemku zahrada, manželům J. a M. 

O., 14700 Praha – Braník, za nájemné 84,- Kč/rok a to od 1.5.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 

11)  Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro obnovu technologie úpravny vody 

Berounka.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro obnovu technologie úpravny vody Berounka 

mezi městem Řevnice a společností G-servis Praha, spol. s r.o., se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 - 

Řepy, IČ: 49680226. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro obnovu technologie úpravny 

vody Berounka pro zadání stavby v rozsahu pro vydání stavebního povolení rozšířené o výkaz výměr a podklady 

nutné pro výběr vhodných uchazečů ve výběrovém řízení. Celková cena dle cenové nabídky je 196 000,- Kč bez DPH 

(237 160,- Kč včetně DPH). 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 237 160,- Kč na zhotovení projektové dokumentace pro obnovu technologie 

úpravny vody Berounka do rozpočtového opatření č. 2/2019 (§ 2310 pol. 6129).  

 

12) Jmenování předsedy komise pro životní prostředí  

Usnesení: 

Rada města jmenuje: 

 Jana Hlaváčka předsedou komise pro životní prostředí. 

 

13) Rekonstrukce ulice Kejnská, nabídka PD – informace 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr rekonstrukce ulice Kejnská jako společné investice obcí Lety a Řevnice, zadavatelem bude obec Lety a po 

zaměření a zpracování PD bude určen finanční podíl obou obcí na základě poměru ploch ulice v katastrech obou 

obcí.  

 

 

 

 


