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Výpis usnesení přijatých na 31. jednání  rady města Řevnice ze dne 3.7.2019 

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

 

3) Pronájem části pozemku parc. č. 273 spolku Náruč - vyhrazené parkovací místo  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem části pozemku parc. č. 273 v obci a k.ú. Řevnice (ulice 28. října) o velikosti 2,5 x 5,5 m – zapsanému 

spolku Náruč, IČO: 70106339, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice za účelem zřízení 1 

vyhrazeného parkovacího místa pro gastro provozovnu v č.p. 1119 a to od 1. října 2019 za nájemné 1.000,- Kč + 

DPH/rok. 

 

4) Příkazní smlouva na zajištění autorského dozoru – Přednádražní prostor v Řevnicích  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Příkazní smlouvy na zajištění autorského dozoru (dále jen AD) při realizaci stavby – „Přednádražní 

prostor v Řevnicích“ s panem: Ing. Jiřím Sovinou, Ph.D., č. aut. 0000823, IČ: 448 80 448 se sídlem: Za Potokem 246, 

252 17 Tachlovice za celkovou maximální částku 60 000,- Kč. Není plátce DPH. 

 

5) Smlouva o dílo na nákup a aplikaci chloridu hořečnatého na vybrané komunikace v Řevnicích - 

Innovative Global Products Europe 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o dílo na nákup a aplikaci chloridu hořečnatého na vybrané komunikace v Řevnicích se 

společností Innovative Global Products Europe, s.r.o., sídlem Nad Lesíkem 2184/7, 160 00 Praha 6, IČ25101285, 

DIČ:CZ25101285 za cenu 196 700,- Kč bez DPH a 238 007,- Kč vč. DPH  

 

6) Licenční smlouva o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít počítačový program – ORTEX  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Licenční smlouvy č. č. LIC/19/R0369/038 na poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít počítačový 

program se společností ORTEX spol. s r.o. se sídlem: Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 00529745, DIČ: 

CZ00529745 za celkovou cenu 148.696,- Kč bez DPH (tj. 179.922,16 Kč vč. DPH). 

  

 

7) Pronájem bytu č. 320 v č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 na základě doporučení sociální komise pronájem bytu č. 320 v domě č.p. 928 manželům M. a J. R., s adresou 

trvalého pobytu Řevnice, na dobu určitou od 1.9.2019 do 31.12.2019, za nájemné 75,- Kč/m
2
/měsíc a to za podmínky 

dané sociální komisí (viz. zápis z jednání komise dne 5.6.2019). Smlouva neobsahuje inflační doložku.  

 

 

8) Zadávací dokumentace na výběr dodavatele stavebních prací projektu „Retence vody u ZŠ 

v Řevnicích“ 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací projektu „Retence vody u ZŠ, k.ú. 

Řevnice“.  

 hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Věra Jaskevičová, Michal Kliner, náhradníci: Bohdana Slámová, 

Jana Petrášková. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit spoluúčast města na projekt „Retence vody u ZŠ v Řevnicích“ ve výši 110.318,50 Kč 

do nejbližšího rozpočtového opatření.  

Rada města doporučuje:  

 zastupitelstvu města ke schválení přijetí dotace z Operačního programu životního prostředí (výzva č. 113) ve výši 

1.238.239,92 Kč (příspěvek EU 1.052.503,93 Kč, národní zdroje 185.735,99 Kč) na projekt „Retence vody u ZŠ 

v Řevnicích“.  
 

9) Zadávací dokumentace na výběr zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce povrchů 

komunikací a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Vrážka“ 
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Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce povrchů 

komunikací a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Vrážka“. Konkrétně se jedná o Malé náměstí, ulice U 

prodejny, Na Vrážku, Škrétova, Dr. Pecla, Klicperova, Seifrtova a Škroupova. Předpokládá se, že projekt bude 

spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj / Evropskými 

strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí výzva č. 119, Prioritní osa : 

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, Specifický cíl : povodňová ochrana intravilánu a hospodaření se 

srážkovými vodami. Předpokládaná hodnota zakázky 1.500.000,- Kč bez DPH, termín dokončení 1.12.2019. 

 hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Věra Jaskevičová, arch. Alice Čermáková, náhradníci: arch. Darja 

Balejová, Jana Petrášková. 
 

 

 

 


