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Výpis usnesení přijatých na 18. jednání  rady města Řevnice ze dne 27.3.2019 

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

 

 

3) Dodatek č. 2 – k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem a 2 Q spol. s r. o. na pronájem pozemků parc. 

č. 192 a parc. č. 2689/24 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem a 2 Q spol. s r. o. dne 8.2.2018 na pronájem 

pozemku parc. č. 192 a části pozemku parc. č. 2689/24, jehož předmětem je zmenšení rozsahu předmětu nájmu 

(zmenšení výměry pozemku parc.č. 2689/24 na 543 m
2
). 

 

4) Žádost o pronájem budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc.č. 2689/31- Corso Gastro, s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr pronájmu pozemku parc.č. 2689/31 v k.ú. Řevnice, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. (dřevěná kůlna) 

společnosti Corso Gastro, s.r.o., IČ: 07117434, sídlem Pod Lipami 71, 252 30 Řevnice za účelem provozování stánku 

s občerstvením. 

 

5) Výsledek výběrového řízení – vedoucí SÚ-jmenování  

Usnesení: 

Rada města jmenuje: 

 s účinností od 1.5.2019  Ing. Barboru Šimůnkovu, vedoucí stavebního úřadu Městského úřadu Řevnice. 

 

6) SDZ Obec a Konec obce, dopravní zařízení k označení účelové komunikace 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 posunutí SDZ IZ 4a „Obec“ a IZ 4b „Konec obce“ na silnici II/115 ul. Čs. Armády cca 20 m za (ve směru jízdy 

z obce) místo napojení účelové komunikace od bývalého kravína (Bory) a instalaci dopravního zařízení Z 11g 

„Směrový sloupek červený kulatý“ v místě vyústění účelové komunikace Bory na silnici II/115. 

Rada města ukládá: 

 požádat u MěÚ Černošice o „Stanovení“ po předchozím projednání s Policií ČR a zajistit přemístění SDZ a instalaci 

dopravního zařízení.  

 

7) Smlouva s firmou ACCON, žádost o dotaci ze SFDI na chodníky 

Usnesení: 

Rada města ruší: 

 usnesení pod bodem č. 11 zápisu č. 11 ze dne 6.2.2019, kterým bylo schváleno 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., sídlem 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. 

Smlouva nebyla dosud podepsaná.  

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy na poskytování poradenských služeb s firmou ACCON managers & partners, s.r.o., IČ: 

26724791, sídlem Šmeralova 170/31, Praha 7, v rámci podání žádosti o dotaci ze SFDI na výstavbu bezbariérových 

chodníků podél silnice II/115 v Řevnicích za cenu 45 000,00 Kč bez DPH, tj. 54 450,00 Kč vč. DPH + odměna ve výši 

3% z přidělené dotace.  

  

                       8) Výběrové řízení – referent stavebního úřadu 

Usnesení: 

Rada města rozhodla: 

 o přijetí nového zaměstnance na pracovní pozici referenta/referentky stavebního úřadu Městského úřadu Řevnice 

(jedná se o náhradu za současnou referentku). 

Rada města ukládá: 

 starostovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/referentka stavebního úřadu Městského 

úřadu Řevnice. 
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Rada města schvaluje:  

 komisi pro otevírání obálek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Barbora Šimůnková, Ing. Alice Bečková, 

náhradník: Věra Jaskevičová 

 

 

 

9) Kupní smlouva – nákup kopírovacího zařízení – Triumph Adler  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření kupní smlouvy na dodávku multifunkčního zařízení TA 2506ci se společností TA Triumph-Adler Česká 

republika s.r.o., se sídlem Michelská 12a/čp. 18, 145 01 Praha 4 , IČ:41191021, DIČ:CZ41191021 

 

10) Smlouva o dílo na výměnu vertikální plošiny v bytovém domě pro seniory, č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo na výměnu vertikální plošiny v bytovém domě pro seniory, č.p. 928 dle cenové nabídky 

společnosti Garaventa Lift s.r.o. která bude součástí smlouvy mezi městem Řevnice a společností Garaventa Lift 

s.r.o., spol. s r.o., se sídlem Pražská 16, 102 21 Praha 10, IČ: 49682041. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž 

vertikální plošiny pro imobilní osoby Typ: Meta 250, demontáž a likvidace původního zařízení v místě instalace 

bytový dům, Školní 928, Řevnice. Celková cena dle cenové nabídky je 348 000,- Kč bez DPH (400 200,- Kč včetně 

DPH).  
 

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

vybavení 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení a uzavření kupní smlouvy, na akci „Revitalizace Základní školy Řevnice – vybavení, část 

A) nábytek a vybavení“, se společností  KDZ, spol. s r.o., Razov 1256, 763 12 Vizovice,  IČ: 15526691, za nabídkovou 

cenu: 3 819 611,- Kč bez DPH (tj. 4 621 729,- Kč vč. DPH).  

 vítěze výběrového řízení a uzavření kupní smlouvy, na akci „Revitalizace Základní školy Řevnice – vybavení, část B) 

výukové pomůcky“, se společností  Z+M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava,  IČ: 26843935, za 

nabídkovou cenu: 1 134 860,- Kč bez DPH (tj. 1 373 181,- Kč vč. DPH) za podmínky, že v souladu se zadávacími 

podmínkami dojde k max. 50% ponížení rozsahu dodávaného zboží. Takto upravený nabídkový rozpočet bude 

podkladem pro stanovení nové nabídkové resp. kupní ceny. 

 Rozpočtově kryto (§3113, pol. 6129).  

 

Usnesení: 

Rada města vydává: 

 nový Řád veřejného pohřebiště města Řevnice ve znění dle přílohy tohoto usnesení. 

 

 

13) Dotace na rok 2019 v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a 

mládeží“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 přidělení dotací na činnost na rok 2019 subjektům ve výši dle přiložené tabulky (dotace nižší než 50 tisíc Kč) a 

uzavření veřejnoprávních smluv o dotaci na činnost s příjemci dotací dle vzorové smlouvy schválené Radou města 

Řevnice dne 19.2.2016.  

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města schválit přidělení dotace na činnost ve výši 77.341,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Řevnice, IČ: 

16949137, se sídlem Opletalova 89, 252 30 Řevnice a přidělení dotace na činnost ve výši 64.232,- Kč zapsanému 

spolku Sportclub Řevnice, IČ: 26562928, se sídlem Mníšecká 500, 252 30 Řevnice a uzavření veřejnoprávních smluv 

o dotaci s těmito subjekty. 

 

14) Dotace na rok 2019 v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, 

vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 
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 přidělení dotací na podporu konkrétního projektu nebo akce na rok 2019 subjektům dle tabulky (dotace nižší než 50 

tisíc Kč), která je přílohou usnesení a uzavření veřejnoprávních smluv o dotaci na podporu konkrétního projektu 

nebo akce s příjemci dotací dle vzorové smlouvy schválené Radou města Řevnice dne 19.2.2016.  

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města schválit přidělení dotace na podporu konkrétního projektu nebo akce ve výši 55.000,- Kč 

zapsanému spolku Náruč, IČ: 70106339, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice a přidělení 

dotace na činnost ve výši 40.000,- Kč zapsanému spolku Rockovrat, IČ: 04741510, se sídlem Selecká 1013, 252 30 

Řevnice a uzavření veřejnoprávních smluv o dotaci s těmito subjekty. 

15) ZŠ Řevnice – schválení hospodářského výsledku za rok 2018 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 účetní závěrku Základní školy Řevnice sestavenou k 31.12.2018. 

 rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši + 711.894,08 Kč takto: 

 do rezervního fondu                                 400.000,00 Kč 

 do fondu odměn                                        311.894,08 Kč.                 

 

16) Rezignace členky kulturní komise  

 

Rada města bere na vědomí: 

 rezignaci MgA. Marie Reslové na členství a předsednictví v  kulturní komisi  ke dni 18.3.2019.  
 

17) Plná moc pro Mgr. Žižku - řízení sp. zn. 14 Nc 3037/2016 vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 4 

Usnesení. 

Rada města uděluje: 

 plnou moc advokátovi Mgr. Martinovi Žižkovi, č. osv. České advokátní komory 8063, se sídlem Václavské náměstí 

1, 110 00 Praha 1 – Nové Město, k tomu, aby město zastoupil v soudním řízení sp. zn. 14 Nc 3037/2016 vedeném u 

Obvodního soudu pro Prahu 4 ve věci ustanovení opatrovnictví. 

 

 


