
 

1 

 

Výpis usnesení přijatých na 42. jednání  rady města Řevnice ze dne 25.9.2019 

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

3) Informace o ředitelském volnu - ZUŠ Řevnice 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci ZUŠ Řevnice o udělení ředitelského volna  ve dnech 31.10.2019 a 14.4.2020. 

 
4) SOSB-VB-12-6015469/VB/01-ul. Selecká-ČEZ Distribuce 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování 

zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o  

služebnosti podle § 1257 až § 1266 občanského zákoníku (v zemi uložené kabelové vedení NN 0,4kV 

v rozsahu cca 20 délkových metrů) v pozemcích parc.č. 1963/7, 2070/3 a 2123/1, všechny v obci a k. ú. 

Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města 

Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 4.000,- Kč (bez DPH); 

 udělení souhlasu s provedením stavby zařízení distribuční soustavy ve smyslu příslušných ustanovení 

stavebního zákona a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 

stavby č. IP-12-6015469/VB/01. 

 

5) Servisní smlouva elektrikářské služby Olič 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření servisní smlouvu s panem Pavlem Oličem, IČ  03820327, sídlem U Rozvodny 241, 266 01 Tetín. 

Předmětem smlouvy jsou následující služby: opravy veřejného osvětlení a elektrických zařízení v majetku 

města Řevnic, montáž a demontáž vánočního osvětlení a ozdob, další elektrikářské práce podle potřeb 

města. Smlouva zároveň definuje podmínky, za kterých jsou tyto služby poskytovány, termíny oprav, 

paušální měsíční platbu ve výši 4000,- Kč bez DPH a hodinovou sazbu za práci ve výši 250,- Kč bez DPH.   

 

6) Schválení vítězné nabídky a uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava povrchu ulic U 

Prodejny a Škrétova“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení na zakázku s názvem „Oprava povrchu ulic U Prodejny, Škrétova a části Malého 

náměstí“, firmu HES stavební, s.r.o., Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, IČ: 28143213, nabídková cena: 

947.178,16 Kč bez DPH (1.146.085,57 Kč vč. DPH) a uzavření smlouvy o dílo.  

 

7) Rekonstrukce zahrady MŠ Řevnice – zahradnické práce 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku firmy Zdeněk Munzar se sídlem Seifertova 2583, Dvůr Králové nad Labem 544 01, IČ: 

06174272, na realizaci projektu „Rekonstrukce zahrady MŠ Řevnice“ za celkovou částku 38 800,- Kč bez 

DPH (49 680,- Kč včetně DPH). 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 49 680,-Kč na zahradnické práce v MŠ Řevnice do nejbližšího 

rozpočtového opatření.  

 

8) Projektové práce na nový pavilon (kontejnerová třída) v MŠ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo s firmou RVA architects s.r.o., Sochorova 1134, 252 30 Řevnice 

IČ 24699624 na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (průzkumy, rozbory, 

projektová dokumentace pro společné povolení, inženýrská činnost) za cenu 270.000,- Kč bez DPH 

(326.700,- Kč s DPH) ve lhůtě do 10 týdnů od podpisu smlouvy a nabídka na vypracování projektové 

dokumentace pro výběr zhotovitele včetně výkazu výměra rozpočtu za cenu 260.000,- Kč bez DPH 

(314.600,- Kč s DPH) ve lhůtě do 12 týdnů od zahájení společného řízení vše na akci kontejnerová třída 

pro 20 dětí v areálu mateřské školy. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit prostředky související s pracemi na novém pavilonu MŠ Řevnice a to 

částku 326.700,-Kč na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení do nejbližšího 
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rozpočtového opatření a částku 314.600,- Kč na vypracování projektové dokumentace pro výběr 

zhotovitele včetně výkazu výměr a rozpočtu do rozpočtu na rok 2020. 

9) Pronájem bytů č. 101 a č. 325 v č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 na základě doporučení sociální komise pronájem bytu č. 101 v domě č.p. 928 paní D. B., Řevnice a 

pronájem bytu č. 325 v domě č.p. 928 manželům M. a Z. H., Ostrov, na dobu neurčitou od 1.11.2019, za 

nájemné 75,- Kč/m
2
/měsíc.  

 

10) Revokace usnesení rady města ze dne 3.7.2019 - Pronájem bytu č. 320 v č.p. 928 

  

Usnesení: 

Rada města revokuje usnesení rady města přijaté dne 3.7.2019 pod bodem č. 7) „Pronájem bytu č. 320 v č.p. 

928“ a nahrazuje ho tímto textem: 

Rada města schvaluje: 

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

Řevnice, na dobu neurčitou od 1.9.2019, za nájemné 75,- Kč/m
2
/měsíc a to za podmínky dané sociální 

komisí (viz. zápis z jednání komise dne 5.6.2019).  

 

11) Cenová nabídka na realizaci přípojek v ulici Havlíčkova a uzavření dodatku č. 1 SOD 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku a uzavření dodatku číslo 1 smlouvy o dílo na akci „Výměna potrubí vodovodu v ulicích 

Švabinského a K. Světlé v Řevnicích“ s firmou HES Stavební s.r.o., se sídlem Zelený Pruh 95/97, 140 00 

Praha 4, IČ: 28143213 na výměnu starých vodovodních přípojek za cenu 320 975,20 Kč bez DPH (388 

380,- Kč včetně DPH) ve lhůtě do 14 dnů od podpisu dodatku smlouvy.                

 

12) SOSB-VB-přeložka STL plynové přípojky-GasNet, s.r.o.-ul. Havlíčkova 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 budoucí zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti spočívajícího v právu zřídit a provozovat 

plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství (STL plynovodní přípojky) a v právu vstupovat a vjíždět 

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 

zařízení, a to k pozemku parc.č. 2260/2 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Mírová) ve vlastnictví města Řevnice, pro 

oprávněného GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za jednorázovou 

úplatu 3.600,- Kč (bez DPH) na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene. Smlouva pozbývá platnosti, pokud nebude realizace stavby STL plynové přípojky dokončena do 

20.10.2019. 


