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Výpis usnesení přijatých na 34. jednání  rady města Řevnice ze dne 31.7.2019 

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

 

 

3) Smlouva o uměleckém vystoupení – Ester Pavlů a hosté - Svěží závan opery v lese IV. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření smlouvy o uměleckém vystoupení s mezzosopranistkou Ester Pavlů, jejímž předmětem je hudební 

vystoupení „Svěží závan opery v lese IV.“ dne 8.9.2019 v 19:00 hodin v Lesním divadle za honorář ve výši 20.000,-

 Kč. 

4) Pronájem Lesního divadla – Středisko volného času Dobřichovický domek 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem Lesního divadla dne 7.9. 2019 Středisku volného času Dobřichovický domek, IČ: 04626478, sídlem 

5. května 12, 252 29 Dobřichovice za účelem konání festivalu dětských skupin scénického tance "Tanec v babím 

létě" za nájemné 2.500,- Kč + 21% DPH. 

 

5) Žádost o slevu z nájemného - byt č. 102 v č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 jednorázovou slevu 600,- Kč z měsíčního nájemného za užívání bytu č. 102 v č.p. 928 ve Školní ulici z důvodu 

zvýšené spotřeby elektrického proudu způsobené vysoušením nadměrné vlhkosti zdiva bytu  pomocí vysoušeče. 

 

6)  Rozpočtové opatření č. 2/2019 – návrh 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2019, které upravuje schválený rozpočet na rok 2019 tak,  

že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 45.639.057,49 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města 

na rok 2019 na straně příjmů 100.329.397,49 Kč (100.329 tisíc Kč) a na straně výdajů 187.794.867,49 Kč (187.795 

tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8113, 8115 a položky 8123 (8113 – krátkodobé 

přijaté finanční prostředky, 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a 8123 – 

dlouhodobé přijaté finanční prostředky) činí příjmy 191.329.397,49 Kč (191.329 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. 

položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 191.329.397,49 

Kč (191.329 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) 

letech a přijetím krátkodobých a dlouhodobých finančních prostředků. 

 

7)  Smlouva o dílo - servis vertikální plošiny v objektu č.p. 928 v Řevnicích – Garaventa Lift 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo s firmou Garaventa Lift s.r.o. se sídlem Pražská 16, 102 21 Praha 10, IČ: 49682041 jejímž 

předmětem je pravidelná preventivní údržba a odborné prohlídky vertikální plošiny umístěné v objektu č.p. 928 

v Řevnicích. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Předpokládaná cena zakázky je 6 800,-Kč/rok bez DPH (tj. 

8 228,-Kč vč. DPH). 

 

8) Smlouva o dílo - průzkumné práce k protipovodňovým opatření- Hydropro Engineering s.r.o 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo s firmou Hydropro Engineering s.r.o., se sídlem B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, 

IČ 06659594 na provedení průzkumných prací pro následné projektování protipovodňových opatření v lokalitě Na 

Jámách za celkovou cenu díla 242.960,- Kč bez DPH (293.982,- Kč s DPH). 
 

9) Výsledek výběrového řízení na stavbu „Snížení energetické náročnosti budovy čp. 74 ve městě 

Řevnice“ 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 
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 komisí doporučeného dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti budovy čp. 74 ve 

městě Řevnice“ s firmou ANDAF-TIER s.r.o., IČ:02330407, Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, nabídková cena 

8 292 180,00 Kč bez DPH (tj. 10 033 537,80 Kč vč. DPH).  
 

10) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce výtahu a ploché střechy v bytovém domě č.p. 

928 v Řevnicích“. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce výtahu a ploché střechy v bytovém domě č.p. 928 v 

Řevnicích“ uzavřené dne 19.11.2018 mezi městem Řevnice a firmou I S P s.r.o., IČ: 45791848, Modřanská 1387/11, 

143 00 Praha 4. Předmětem dodatku je rozšíření zakázky dle aktualizované projektové dokumentace ateliéru Flaps 

s.r.o. z 05/2019 a prodloužení termínu předání díla na 10.9.2019. 

 

11) Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru investora na akci „Rekonstrukce výtahu 

a ploché střechy v bytovém domě č.p.928 v Řevnicích “  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č.1 k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru investora na akci „Rekonstrukce výtahu a 

ploché střechy v bytovém domě č.p.928 v Řevnicích “ mezi městem Řevnice a firmou Petr Lžička, IČ:45295522, Na 

Václavce 176/23, Praha 5 za cenu 18.000,- Kč za měsíc. Při předpokládané době prodloužení stavby o 2 měsíce je 

celková cena nabídky 36.000,- Kč. Firma není plátce DPH. 
 

  

 


