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Výpis usnesení přijatých na 49. jednání  rady města Řevnice ze dne 20.11.2019 

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

 

3) Smlouva o uměleckém vystoupení - MLP-Komorní orchestr  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření smlouvy o uměleckém vystoupení s MLP-Komorním orchestrem zastoupeným Rostislavem Tvrdíkem, 

IČO: 71320211, jejímž předmětem je koncert MLP-Komorního orchestru se sólistou Václavem Hudečkem dne 

19.1.2020 od 18 hodin v řevnickém kině za honorář ve výši 20.000,- Kč.  

 

4) Pronájem části pozemku parc.č. 3659/2 – sběrný dvůr 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem části pozemku parc.č. 3659/2 v k.ú. Řevnice o výměře 37 m
2
 od 1.12.2019 do 30.6.2022 za účelem umístění 

a provozování kmenové pásové pily za nájemné 12.000,-Kč/rok panu M. B., 252 06 Bojanovice a uzavření nájemní 

smlouvy. 

 

5) Informace o uzavření městského úřadu v období vánočních svátků  

Rada města bere na vědomí: 

 informaci o uzavření Městského úřadu Řevnice v období vánočních svátků a to od 23.12.2019  do 3.1.2020.  

 

6) Pověření zaměstnanců městského úřadu k provedení veřejnoprávních kontrol příspěvkových 

organizací města Řevnice (MŠ, ZŠ, ZUŠ) 

Usnesení: 

Rada města pověřuje:  

• ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě s odkazem na ustanovení § 4 

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, Věru Jaskevičovou, vedoucí ekonomického odboru (vedoucí kontrolní skupiny) a 

Petru Karešovou, referentku kanceláře starosty (člen kontrolní skupiny) k provedení veřejnosprávních kontrol 

příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a ZUŠ zřízených městem Řevnice za období leden 2019 – prosinec 2019. 

 

7) Smlouva o provedení uměleckého výkonu - Komorní filharmonie Pardubice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu s Komorní filharmonií Pardubice, IČ: 00088447, jejímž 

předmětem je vystoupení Komorní filharmonie Pardubice v Lesním divadle Řevnicích dne 30. května 2020 v 19:00 

hod. za celkovou odměnu ve výši 121.000,- Kč. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 121.000,- Kč do rozpočtu na rok 2020. 

 

8) Zadávací dokumentace poptávkového řízení na údržbu Havlíčkových sadů a městského hřbitova 

v letech 2020 a 2021.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 dokumentaci k vypsání poptávkového řízení na údržbu Havlíčkových sadů a městského hřbitova v letech 2020 a 

2021. 

 složení komise pro otevření obálek a posouzení nabídek ve složení Ing. Alice Čermáková, Ing. Mojmír Mikula, 

Bohdana Slámová. 

 

9) Smlouva o dílo - studie návrhu stavby čp. 29 Zámeček (rekonstrukce a rozšíření studijních prostor) – 

Projektil architekti s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo s atelierem 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. 

 

10) Schválení cenové nabídky a smlouvy o dílo – odpady a rozvod vody ve smuteční síni – KB term s.r.o. 

Usnesení: 
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Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku na zdravotně technické instalace ve smuteční síni od firmy KB term s.r.o., Karlická 465, 252 29 

Lety u Dobřichovic, IČ: 27142141 v celkové výši 124 436,70 Kč bez DPH (150 568,- Kč včetně DPH). 

 uzavření smlouvy o dílo na zhotovení zdravotně technické instalace ve smuteční síni v Řevnicích mezi městem 

Řevnice a firmou KB term s.r.o., Karlická 465, 252 29 Lety u Dobřichovic, IČ: 27142141. Předmětem smlouvy je 

zhotovení zdravotně technické instalace ve smuteční síni v Řevnicích. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 150 568,-Kč na provedení zdravotně technické instalace ve smuteční síni v 

Řevnicích do nejbližšího rozpočtového opatření (§ 3632 pol. 6121).  

 


