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Výpis usnesení přijatých na 24. jednání  rady města Řevnice ze dne 15.5.2019 

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

3) Povodňová komise – složení  

Rada města bere na vědomí aktualizované složení povodňové komise.  

 

4) Informace o letním provozu MŠ Řevnice a přerušení provozu v období 15.7. -23.8.2019 

Rada města bere na vědomí informaci o letním provozu Mateřské školy Řevnice a o přerušení provozu v období 15.7. - 

23.8.2019. 

 

5) Úprava projektu střechy v bytovém domě pro seniory, č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku firmy Flaps s.r.o., se sídlem Ječná 505/2, 120 00 Praha 2, IČ 03517071, na vypracování 

jednostupňové projektové dokumentace včetně výkazu výměr na úpravu úžlabí šikmé střechy sousedící s 

prodlouženou výtahovou šachtou na objektu bytový dům pro seniory, Školní 928, Řevnice.  Celková cena dle cenové 

nabídky je 87 500,- Kč bez DPH (105 875,- Kč včetně DPH).  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru vystavit objednávku na vypracování jednostupňové projektové dokumentace včteně výkazu 

výměr na úpravu úžlabí šikmé střechy sousedící s prodlouženou výtahovou šachtou na objektu bytový dům pro 

seniory, Školní 928, Řevnice u firmy Flaps s.r.o., se sídlem Ječná 505/2, 120 00 Praha 2, IČ 03517071.  Celková cena 

dle cenové nabídky je 87 500,- Kč bez DPH (105 875,- Kč včetně DPH).  

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení uvolnění finančních prostředků ve výši 105 875,- Kč na vypracování 

jednostupňové projektové dokumentace včetně výkazu výměr na úpravu úžlabí šikmé střechy sousedící s 

prodlouženou výtahovou šachtou na objektu bytový dům pro seniory, Školní 928, z fondu oprav a technického 

zhodnocení budovy č.p. 928. 

 

6) Dodatek č. 6 k licenční smlouvě 1093/2009 – GEPRO spol. s r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 6 k licenční smlouvě č. 1093/2009 na převod práv k užívání počítačového programového 

vybavení a dat se společností GEPRO s.r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, IČ: 44851529, jehož předmětem je nová 

verze lokální instalace aplikace MISYS –MĚSTO/V14/UP13/LAN5 a MISYS-PASPORT HŘBITOVŮ/UP v celkové 

částce 10 400,-Kč bez DPH (tj. 12 584,-Kč). 

Rada města ukládá : 

 ekonomickému odboru zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření částku 12 584,- Kč na novou verzi lokální 

instalace aplikace MISYS –MĚSTO/V14/UP13/LAN5 a MISYS-PASPORT HŘBITOVŮ/UP 

 

7) Žádost ZUŠ o souhlas s koupí dlouhodobého hmotného majetku - violoncello 

Usnesení: 

Rada města uděluje souhlas: 

 Základní umělecké škole Řevnice s koupí 
3
/4 violoncella za pořizovací cenu 60.000,- Kč.  

 
8) Pronájem Lesního divadla - hudební festival – nakladatelství Maťa  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 pronájem Lesního divadla dne 15.9.2019 panu Luboru Maťovi, IČO: 15286185, se sídlem Lublaňská 693/34, 120 00 

Praha 2 - Vinohrady za účelem uspořádání hudebního festivalu Zelený tulipán k 26. výročí nakladatelství Maťa za 

nájemné 5.000,-Kč + 21 % DPH.  

 
9) Revokace usnesení rady města ze dne 17.4.2019- bod 4) - Darovací smlouva  

Usnesení:  

Rada města revokuje:  

 usnesení schválené pod bodem 4) na jednání rady města dne 17.4.2019 ve znění: „Rada města schvaluje přijetí 

sponzorského finančního účelového daru 30.000,- Kč městem Řevnice od paní J. Č., 252 30 Řevnice určený na 

opravy a technické zhodnocení domu č.p. 928.“ a nahrazuje ho tímto usnesením: 

Rada města schvaluje: 

 přijetí sponzorského finančního účelového daru 20.000,- Kč městem Řevnice od paní J. Č., 252 30 Řevnice určený na 

opravy a technické zhodnocení domu č.p. 928.  
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10) Dodatek č. 1 - smlouva o pronájmu části pozemku - NS Řevnice - provizorní parkoviště  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu části pozemku uzavřené dne 1.10.2018 mezi městem Řevnice a společností NS 

Řevnice, IČ: 04285620, se sídlem Kutnohorská 359/80, 10900 Praha - Dolní Měcholupy, jehož předmětem je 

prodloužení doby nájmu části pozemku parc.č. 3207/1 v k.ú. Řevnice o ploše 997 m
2
 do 30.11.2019. Město si 

pronajímá tuto panelovou plochu za účelem zajištění provizorního veřejného parkování po dobu rekonstrukce 

povrchů v prostoru před nádražím v ulici Pod Lipami a to za cenu 16.529,- Kč bez DPH/měsíc (tj. 20.000,- Kč vč. 

DPH). 

 

11) Obnova slaboproudých rozvodů ve stanici HZS Řevnice - TDS 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku na zajištění technického dozoru stavebníka, od ing. Jaroslava Kubáta, Legií 838, Řevnice, IČ: 

13309447, při realizaci obnovy slaboproudých rozvodů ve stanici HZS č.p. 174 za částku  26 000,-  Kč. Není plátce 

DPH.  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru částku 26 000,- Kč na zajištění TDS při realizaci obnovy slaboproudých rozvodů ve 

stanici HZS do nejbližšího rozpočtového opatření roku 2019 

 

12)  Záměr zadání projekčních prací na rekonstrukci ulic Na Vrážce 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 se záměrem zadání projekčních prací na rekonstrukci ulic (po dokončené výstavbě kanalizace) U Prodejny, Na 

Vrážku, Škrétova, Dr.Pecla, Klicperova, Seifertova, Škroupova a Malé náměstí. 

Rada města ukládá : 

 ekonomickému odboru zpracovat zadávací dokumentaci projekčních prací na rekonstrukci ulic (po dokončené 

výstavbě kanalizace) U Prodejny, Na Vrážku, Škrétova, Dr.Pecla, Klicperova, Seifertova, Škroupova a Malé 

náměstí a předložit ji radě města ke schválení 

 ekonomickému odboru zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření část předpokládané ceny projektu ve výši 0,5 

mil. Kč. 

 

13)  Smlouva o poskytnutí služeb na likvidaci odpadu – olej,tuk  

Usnesení : 

 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb na likvidaci odpadů katalogové číslo 20 01 25 – jedlé 

oleje a tuky s firmou Kapex s.r.o., Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice, IČ 28082745, DIČ CZ 28082745 za cenu 

50,- Kč bez DPH za vývoz jedné nádoby počínaje od 1.6.2019. 

 

14) Oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s veřejným vystoupením zvířat v rámci akce Královský průvod 2019 dne 2. 6. 2019, dle žádosti města Dobřichovice, 

Vítova 61, 252 29 Dobřichovice, IČ: 00241181. 
 

 

15) Výpůjčka veřejného prostranství – workshop studentů FA ČVUT 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 bezplatnou výpůjčku veřejného prostranství (okolí „Zámečku“) M. O., 463 31 Oldřichov  ve dnech 17.5.–12.6.2019 a 

to za účelem uspořádání workshopu studentů FA ČVUT a instalace objektů menšího rozsahu.  

 

16) Přijetí systémového nápravného opatření na základě zprávy o přezkumu hospodaření města za rok 

2018  

Usnesení : 

Rada města schvaluje : 

 přijetí systémového nápravného opatření na základě zprávy o přezkumu hospodaření města za rok 2018 týkající se 

uveřejňování smluv na profilu zadavatele ve lhůtě dané zákonem tj. 15 dní ode dne uzavření. 

 

 

 


