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Výpis usnesení přijatých na 20. jednání  rady města Řevnice ze dne 10.4.2019 

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

 

3) Dohoda o plánované pomoci na vyžádání – MP Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dohody o plánované pomoci na vyžádání v rámci integrovaného záchranného systému mezi městem 

Řevnice (MP Řevnice) a ČR – Hasičský záchranný sbor Stč.kraje, J. Palacha 1970, 272 01 Kladno, IČ:70885371. 

 

4) Výsledky EKOS za 1 - 2/2019 

Rada města bere na vědomí: 

 výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 

Řevnice za období 1-2/2019. 

 

5) Zapojení ZŠ Řevnice do projektu „Příběhy našich sousedů“ 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s podporou projektu „Příběhy našich sousedů“ zakoupením zážitkového poukazu pro členy týmu ZŠ Řevnice 

v celkové výši 3.000,-Kč.  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 3.000,- Kč do nejbližšího rozpočtového opatření. 

 

6) Výsledky veřejné zakázky na svoz odpadů obcí Regionu Dolní Berounka a uzavření smluv s vítězem 

Rada města schvaluje: 

 výsledky nadlimitní veřejné zakázky a nejvýhodnější nabídku na svoz a odstranění směsného komunálního odpadu 

předložené sdružením dodavatelů „SKO Berounsko“ zastoupené firmou Komwag , podnik čistoty a údržby města 

a.s., IČ 61057606, DIČ CZ 61057606, sídlo Perucká 2542/10, Praha 2 za cenu 8.977.259,85 Kč bez DPH (cena za 

jeden rok pro všechny sdružené obce)  

 výsledky nadlimitní veřejné zakázky a nejvýhodnější nabídku na svoz a odstranění separovaného odpadu 

předložené sdružením dodavatelů „Separace Berounsko“ zastoupené firmou Komwag , podnik čistoty a údržby 

města a.s., IČ 61057606, DIČ CZ 61057606, sídlo Perucká 2542/10, Praha 2 za cenu 7.356.047,23 Kč bez DPH (cena 

za jeden rok pro všechny sdružené obce) 

 uzavření Smlouvy o poskytování služeb spočívajících v nakládání se směsným komunálním odpadem mezi městem 

Řevnice a sdružením dodavatelů „SKO Berounsko“ zastoupené firmou Komwag , podnik čistoty a údržby města 

a.s., IČ 61057606, DIČ CZ 61057606, sídlo Perucká 2542/10, Praha 2 za cenu 650,- Kč bez DPH za sběr a svoz 1 tuny 

SKO a 1300,- Kč bez DPH za odstranění nebo využití 1 tuny SKO 

 uzavření Smlouvy o poskytování služeb spočívajících v nakládání se separovaným odpadem mezi městem Řevnice a 

sdružením dodavatelů „Separace Berounsko“ zastoupené firmou Komwag , podnik čistoty a údržby města a.s., IČ 

61057606, DIČ CZ 61057606, sídlo Perucká 2542/10, Praha 2 za ceny: 700,- Kč bez DPH za sběr a svoz 1 tuny 

směsného skla a 802,- Kč bez DPH za odstranění nebo využití 1 tuny směsného skla, 4.300,- Kč bez DPH za sběr a 

svoz 1 tuny plastů a 802,- Kč bez DPH za odstranění nebo využití 1 tuny papíru, 2.400,- Kč bez DPH za sběr a svoz 1 

tuny papíru a 802,- Kč bez DPH za odstranění nebo využití 1 tuny papíru, 2.000,- Kč bez DPH za sběr a svoz 1 tuny 

nebezpečného odpadu a 7.000,- Kč bez DPH za odstranění nebo využití 1 tuny nebezpečného odpadu a 600,- Kč bez 

DPH za sběr a svoz 1 tuny kovů a 802,- Kč bez DPH za odstranění nebo využití 1 tuny kovů. 

 

7) Pronájem Lesního divadla - Double Cookies  z.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření nájemní smlouvy se spolkem Double Cookies z.s., IČ: 06334181, se sídlem Havlíčkova 178/2, Beroun-

Centrum, 266 01 Beroun, jejímž předmětem je pronájem Lesního divadla dne 9.6.2019 za účelem uspořádání 

závěrečného vystoupení účastníků tanečních kurzů za nájemné ve výši 5.000,- Kč + 21% DPH.  

 

8) Obnova slaboproudých rozvodů ve stanici HZS Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku na obnovu slaboproudých rozvodů ve stanici HZS č.p. 174 za částku  572 169,82 Kč včetně DPH za 

předpokladu, že práce proběhnou současně s kompletní rekonstrukcí elektroinstalace v budově.  

 uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Obnova slaboproudých rozvodů stanice HZS v Řevnicích“ s firmou 

RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, Praha 5, IČ: 267 35 580. 
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9) Žádost o finanční dar - REBELS O.K. ROPE SKIPPING ŘEVNICE, z.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 poskytnutí finančního daru (podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) ve výši 15.000,- Kč spolku REBELS O.K. 

ROPE SKIPPING ŘEVNICE, z.s., IČO: 02445824, se sídlem Divadelní 1199, 252 30 Řevnice na podporu účasti 

spolku na mistrovství světa v rope skippingu 2019 v Norsku a uzavření darovací smlouvy.  

 užití znaku města Řevnice v souvislosti s účastí spolku REBELS O.K. ROPE SKIPPING ŘEVNICE, z.s. na 

mistrovství světa v rope skippingu 2019 v Norsku.  

 

10) Žádost ZŠ o souhlas s vyřazením herní sestavy Grana 

Usnesení: 

Rada města souhlasí:  

 s vyřazením dřevěné herní sestavy Grana (nákup 1.9.2008 za pořizovací cenu 130.000,- Kč) umístěné v areálu 1. 

stupně v Revoluční ulici z dlouhodobého hmotného majetku Základní školy Řevnice. Dle stanoviska revizního 

technika je herní sestava k dalšímu používání nevyhovující, protože je dlouholetým používáním opotřebovaná a její 

konstrukce je ztrouchnivělá.  Případná oprava by přesáhla pořizovací cenu nového herního prvku. 

 

11) Uzavření smlouvy o poskytování služby střežení objektu č.p. 74 v Řevnicích 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o poskytování služby střežení objektu č.p. 74 v Řevnicích s firmou Jablotron Security a.s., K dubu 

2328/2a, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ:28501861 na dobu neurčitou (náklady na službu činí 6 360,-Kč/rok bez DPH 

tj. 7.696,- Kč vč. DPH). 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 7.696,- Kč,- Kč na poskytování služby střežení objektu č.p.74 do nejbližšího 

RO 

 

12)  Nabídka odborné konzultační a facilitační  činnosti a uzavření smlouvy o dílo  – Partnerství o.p.s.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo se společností Partnerství o.p.s. se sídlem Údolní 33, Brno  IČ: 26268817, jejímž předmětem 

je pro lokalitu mezi železniční tratí, řekou a oběma mosty včetně areálu bývalé betonárny (Eurovie) organizace 

pracovního setkání se zainteresovanými osobami,  organizace  veřejného  setkání, organizace veřejného projednání 

záměrů SŽDC, organizace veřejného projednání protipovodňových opatření a závěrečná zpráva o činnosti za 

celkovou cenu 112.200,- Kč (135.762,- Kč s  DPH).   


