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Výpis usnesení přijatých na 23. jednání  rady města Řevnice ze dne 30.4.2019 

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

 

3) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 5 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 13.5.2019 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) Účetní závěrka za rok 2018 

9) Závěrečný účet města Řevnice za rok 2018 – návrh 

10) Přijetí dotace ze SFŽP na pořízení elektromobilu (kategorie N1) 

11) Diskuse 

12) Dotace spolkům Rockovrat a Náruč v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech 

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

13) Dotace spolkům Tělocvičná jednota Sokol Řevnice a Sportclub Řevnice v rámci programu „Podpora celoroční 

činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží“ 

14) Odkup pozemku parc.č. 423/7  

15) Záměr prodeje pozemku parc.č. 1963/21 

16)  Směna pozemků – křižovatka ulic K. Čapka a Raisova 

17)  Změna stanov Spolku Brdy a Podbrdsko 

18)  Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení čp.174 

19)  Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení Lesního divadla 

20)      Různé 

21) Závěr 

 

4) Výpůjčka Lesního divadla ZŠ Řevnice - školní akademie 18.6.2019 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 bezplatnou výpůjčku areálu Lesního divadla Základní škole Řevnice, IČ: 47005254, se sídlem Školní 600, 252 30 

Řevnice dne 18.6.2019 za účelem konání tradiční Akademie ZŠ Řevnice. 
 

5) Záměr prodeje pozemku parc.č. 1963/21 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení záměr prodeje pozemku parc.č. 1963/21 o výměře 33 m
2
, který vznikne oddělením 

z pozemku parc.č. 1963/2 v k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2353-6/2019 za kupní cenu ve výši 

107.514,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 1466-2/2019 ze dne 4.4.2019 vyhotoveného soudním znalcem Ing. 

Pavlem Hořejším. 

 

6) Uzavření smlouvy u dílo na zakázku „Výměna oken a dveří ve smuteční síni“.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Výměna oken a dveří ve smuteční síni“, mezi městem Řevnice a firmou 

Zakázkové truhlářství Zima s.r.o., U Hřiště 579, 267 24, Hostomice pod Brdy, IČ: 26690527, za nabídkovou cenu 302 

781,- Kč bez DPH (366 365,- Kč včetně DPH).  
 

7) Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Výměna žlabů na smuteční síni“.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Výměna žlabů na smuteční síni“ mezi městem Řevnice a firmou Zdeněk 

Pokorný, V Chaloupkách 72, 252 31 Všenory, IČ: 66437041, za nabídkovou cenu 137 309,- Kč bez DPH (166 144,- 

Kč včetně DPH). 
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8) Přijetí dotace ze SFŽP na pořízení elektromobilu (kategorie N1) 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města přijetí podpory na základě Rozhodnutí č. 00271921 o poskytnutí finančních prostředků formou 

dotace ze Státního fondu životního prostředí na pořízení elektromobilu kategorie N1 ve výši 460 000,- Kč. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 690 000,-Kč na spoluúčast města na pořízení elektromobilu kategorie N1 do 

rozpočtového opatření č.2/2019. 

 

9) Stavební úpravy objektu na parc. č. 538, k.ú. Řevnice – zpracování změnové projektové dokumentace  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku od RVA architects s.r.o., se sídlem Sochorova 1134, 252 30 Řevnice, IČ: 24699624 na zpracování 

změnové dokumentace stavby „Stavební úpravy objektu na parc. č. 538“, za částku 30 250,- Kč včetně DPH 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru vystavit objednávku na zpracování změnové dokumentace stavby „Stavební úpravy objektu 

na parc. č. 538“ a zařadit částku ve výši 30 250,- Kč do RO 3/2019 (§3113, pol. 6129) 

 

10) Jmenování předsedy kulturní komise 

Usnesení: 

Rada města jmenuje: 

 Václava Hlaváčka předsedou kulturní komise. 

 

11) Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Řevnice a firmou SHB, a.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 mezi městem Řevnice a firmou SHB, a.s. Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČ 25324365 na 

projektové vícepráce pro oba stupně projektové dokumentace DÚR a DSP v souvislosti s projektem rekonstrukce 

komunikace II/115  za cenu 222.000,- Kč bez DPH  (268.620,- Kč vč. DPH), projektové vícepráce se týkají rozšíření 

chodníku na mostě ev.č. 115-011A (před lékárnou) včetně odsunu trasy II/115, parkovací stání  podél II/115 (pod 

Zámečkem), rozšíření chodníku na mostě ev.č. 115-012 (nad Nezabudickým potokem) a přilehlých úsecích (opěrné 

zdi), prodloužení úprav chodníku do ul.Čs.armády, úpravy křížení s cyklostezkou ul. Švabinského, návaznost na 

připravované úpravy u hřbitova (parkoviště a odvodnění). 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 268.620,- Kč na projektové vícepráce v souvislosti s projektem 

rekonstrukce komunikace II/115 do RO 3/2019 (§2212, pol. 6129) 

 

12) Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě – VŘ na zhotovitele zateplení +půdní vestavbu v č.p. 74 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 2607201703 mezi městem Řevnice a spol. TNT Consulting, s.r.o.  jehož 

předmětem je změna odměny za zpracování a organizaci zadávacího řízení na projekt „Snížení energetické 

náročnosti budovy č.p. 74 ve městě Řevnice“ z původní ceny 9 500,00 Kč bez DPH na 48 000,00 Kč bez DPH 

z důvodu změny rozsahu a režimu zadávacího řízení v důsledku rozšíření původního záměru o projekt půdní 

vestavby zázemí Městské policie Řevnice.  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 46 585,00 Kč vč. DPH, o kterou se zvyšuje odměna za zpracování a 

organizaci zadávacího řízení na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 74 ve městě Řevnice“,  do 

rozpočtového opatření 3/2019.  

 

13) Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě – VŘ na zhotovitele zateplení +půdní vestavbu v č.p. 27 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 2607201704 mezi městem Řevnice a spol. TNT Consulting, s.r.o.  jehož 

předmětem je změna odměny za zpracování a organizaci zadávacího řízení na projekt „Energetické úspory v 

bytovém domě č. p. 27 ve městě Řevnice“ z původní ceny 9 500,00 Kč bez DPH na 48 000,00 Kč bez DPH z důvodu 

změny rozsahu a režimu zadávacího řízení v důsledku rozšíření původního záměru o projekt půdní vestavby.  

Rada města ukládá: 
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 ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 46 585,00 Kč vč. DPH, o kterou se zvyšuje odměna za zpracování a 

organizaci zadávacího řízení na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 74 ve městě Řevnice“, do 

rozpočtového opatření 3/2019.  

 

14) Licenční smlouva o poskytování dat – Povodí Vltavy s.p. 

Usnesení : 

Rada města schvaluje: 

 uzavření licenční smlouvy o poskytnutí dat mezi městem Řevnice a Povodím Vltavy s.p., Holečkova 3178/8, 

Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 70889953, jejímž předmětem je poskytnutí geodetických dat ze zaměření vodních 

toků za účelem zpracování referenčního úsekového hydraulického modelu zájmové lokality plánované PPO města 

Řevnice.  

 

 

 


