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Výpis usnesení přijatých na 30. jednání  rady města Řevnice ze dne 26.6.2019 

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

 

3) Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly - ZUŠ Řevnice  

 Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě, která proběhla dne 4.6.2019 v Základní umělecké škole Řevnice. Nebyly zjištěny žádné 

nedostatky.  
 

4) Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly - MŠ Řevnice 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě, která proběhla dne 6.6.2019 v Mateřské škole Řevnice. Nebyly zjištěny žádné 

nedostatky.  
 

5) Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly – ZŠ Řevnice 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě, která proběhla dne 13.6.2019 v Základní škole Řevnice. Nebyly zjištěny žádné 

nedostatky.  

 

6) Nabídka na průzkumné práce pro projekt protipovodňových opatření  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 nabídku na provedení průzkumných prací, které budou sloužit jako podklad pro zadání zpracování dokumentace 

pro územní řízení na projekt protipovodňových opatření ve městě Řevnice a uzavření smlouvy s firmou Hydropro 

Engineering s.r.o., sídlo Boženy Němcové 12/2, České Budějovice,  IČ 06659594 na inženýrsko- geologický průzkum 

(2 ks jádrových vrtů z koruny valu, 1 ks IG vrtu u paty valu, 1 ks dynamické penetrační sondy, geomechanické 

vyhodnocení vrtů, vzorkování vody pro stanovení agresivity, vytyčení sond a inženýrských sítí, přítomnost geologa, 

zpracování terénních a archivních dat pro posouzení návrhu stavby hráze) za cenu 167.580,- Kč bez DPH, 

topografické doměření (topografické zaměření 9 profilů v délce 1950 m, tachymetr polohopisu a výškopisu oblasti 

2,5 ha, doměření a zaměření Nezabudického a Moklického potoka) za cenu 55.540,- Kč bez DPH a zpracování 

hydrologických podkladů (zajištění hydrologických dat doplněných o průběh TPV 100) za cenu 19.840,- Kč bez 

DPH.  Celková cena díla 242.960,- Kč bez DPH (293.982,- Kč s DPH). Není rozpočtově kryto, bude zařazeno do 

nejbližšího rozpočtového opatření (§ 5272 pol. 6119). 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 294.000,- Kč na průzkumné práce pro projekt protipovodňových opatření do 

nejbližšího rozpočtového opatření.  

 

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

Usnesení: 

Rada města uděluje souhlas: 

 Základní umělecké škole Řevnice s koupí fagotu za pořizovací cenu 60.000,- Kč.  

 

8) Výsledek VŘ – referent stavebního úřadu – informace  

Rada města bere na vědomí: 

 informaci o přijetí paní Hany Kopřivové na pozici referentky Stavebního úřadu Řevnice a to od 1.10.2019 
 

 

9) Žádost o souhlas s projekcí letního kina a povolení vyvěšení propagačního banneru – Gong z.s. 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 se šesti projekcemi letního kina pořádanými spolkem Gong z.s., IČ: 28558570, se sídlem Opletalova 89, 25230 

Řevnice na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích a to 19.7., 26.7. a 2.8. 2019 od 21:30 do 24:00 hod., 9.8. a 

16.8. 2019 od 21:30 do 23:30 hod., 23.8.2019 od 21:00 do 23:30 hod.; 

 s vyvěšením propagačního banneru letního kina o velikosti 2,5 x 2 m mezi stromy na náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad v místě projekčního plátna v období od  6.7. do 31.8.2019. 
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10) Žádost o pronájem pozemku – část pozemku parc.č. 114/1 – předzahrádka před č.p. 54 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr pronájmu části pozemku parc. č. 114/1 v obci a k.ú. Řevnice o výměře cca 42 m
2
 panu Martinovi Novákovi, 

IČ: 76471021 za účelem jeho užívání jako předzahrádka hostince U Rysů v domě č. p. 54 na náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad (ohraničena dřevěným plůtkem). 

 

11) Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace pro akci „Pěší stezka Pišťák“.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro akci „Pěší stezka Pišťák“ od společnosti A.KTI, s.r.o. 

se sídlem B. Antonínové 251/1, 621 00 Brno – Mokrá Hora, IČ: 63478722, nabídková cena díla (pro obě etapy 

projektové dokumentace) činí 197 100,- Kč bez DPH (238 491,- Kč včetně DPH). 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 238 491,- Kč na zhotovení projektové dokumentace pro pro akci „Pěší stezka 

Pišťák“ do nejbližšího rozpočtového opatření (§ 1037 pol. 6129).  

 ekonomickému odboru připravit a zajistit uzavření smlouvy o dílo na na zpracování projektové dokumentace pro 

akci „Pěší stezka Pišťák“, mezi Městem Řevnice a firmou A.KTI, s.r.o. se sídlem B. Antonínové 251/1, 621 00 Brno – 

Mokrá Hora, IČ: 63478722 v celkové výši 197 100,- Kč bez DPH (238 491,- Kč včetně DPH). 

 

12) Veřejná zakázka malého rozsahu na pořízení elektromobilu kategorie N1 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací dokumentaci pro vyhlášení veřejné výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

pořízení elektromobilu kategorie N1.  

 hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Věra Jaskevičová, Ing. Mojmír Mikula, náhradníci: Bohdana 

Slámová, Michal Kliner 

 

 


