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Výpis usnesení přijatých na 47. jednání  rady města Řevnice ze dne 6.11.2019 

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

 

3) Dodatek č. 2 - smlouva o pronájmu části pozemku - NS Řevnice - provizorní parkoviště  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 dodatek č. 2 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, 109 00 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 28.2.2020. Město si 

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

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

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 60.000,- Kč do rozpočtu na rok 2020 

 

4) Žádost o zkrácení doby nočního klidu při konání festivalu Zelený Tulipán 

Usnesení: 

Rada města konstatuje: 

 že hudební festival Zelený Tulipán není akcí celoobecního významu, který by obhájil nedodržení obecně závazné 

doby nočního klidu.  

 

5) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o společném školském obvodu – městys Karlštejn 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města k vydání obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 2/2019 o společném školském obvodu, 

která je přílohou tohoto usnesení.  

Rada města ukládá: 

 starostovi jednání o vydání obecně závazné vyhlášky zařadit na program prosincového zasedání zastupitelstva 

města. 

 

6) Smlouva o architektonickém dozoru - Přednádražní prostor v Řevnicích 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o architektonickém dozoru při realizaci stavby „Přednádražní prostor v Řevnicích “ s Ing. arch. 

Dariou Balejovou, IČ: 70412472, se sídlem: Hlásná Třebaň-Rovina 340, 267 18 Karlštejn za maximální celkovou 

částku nepřesahující 60 000,- Kč. Není plátce DPH. 

 

 

7) Technický dozor a dozor BOZP pro projekt  - „Rozšíření ČOV“ – objednávka 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku firmy VRV a.s., Nábřežní 4, Praha 5, IČO: 47116901, na prodloužení výkonu technického dozoru 

stavebníka a koordinátora BOZP  pro Stavbu 1a Rozšíření ČOV Řevnice, za nabídkovou cenu 130 400,- Kč bez 

DPH (157 784,- Kč včetně DPH). 

 

8) Studie návrhu stavby čp. 29 Zámeček (rekonstrukce a rozšíření studijních prostor) – Projektil 

architekti s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku atelieru Projektil architekti s.r.o., Malátova 13, 150 00 Praha 5, IČ 27118436 na zpracování návrhu 

variantních řešení stavby čp. 29 (Zámeček - rekonstrukce a rozšíření studijních prostor) včetně veřejného 

projednání a projednání s veřejnoprávními orgány a organizacemi za cenu 473.500,- Kč bez DPH (572.935,- Kč 

s DPH) v termínu 2 měsíců. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru připravit smlouvu o dílo s atelierem Projektil architekti, Malátova 13, 150 00 Praha 5, IČ 

27118436 na zpracování návrhu variantních řešení stavby čp. 29 (Zámeček - rekonstrukce a rozšíření studijních 

prostor) včetně veřejného projednání a projednání s veřejnoprávními orgány a organizacemi. 

 

 

 


