Výpis usnesení přijatých na 56. jednání rady města Řevnice ze dne 8.1.2020
(upraveno podle zákona zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění)
3) SOSB-VB-IP-12-6016837/VB/01-ul. Švabinského-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 umístěné nové kabelové vedení NN 0,4kV v rozsahu cca 41 délkových
metrů) v pozemku parc.č. 1229 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Švabinského) pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za
jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 8.200,- 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-126016837/VB/01.
4) SOSB-VB-IV-12-6025688/1-ul. Podbrdská-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 umístěné nové kabelové vedení NN 0,4kV v rozsahu cca 15 délkových
metrů) v pozemku parc.č. 645/28 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Podbrdská) pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za
jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 3.000,- 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. IV-126025688/1.
5) Zpráva o činnosti Městské policie Řevnice za rok 2019
Rada města bere na vědomí:
 vyhodnocení činnosti Městské policie Řevnice za rok 2019.
6) Nedobytná pohledávka Systém Container s.r.o.
Rada města schvaluje:
 odpis nedobytné pohledávky vůči společnosti Systém Container s.r.o. IČ:27707857, ve výši 28.435,- Kč, náklad na
právní zastoupení ve výši 10.612,- Kč, úrok 900,- Kč a soudní poplatek 1.174,- Kč.
7) Záměr podání žádosti o dotaci na pořízení automobilu pro pečovatelskou službu
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 podání žádosti o dotaci na akci „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu“, na základě programu 2020 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu - v rámci Tematického
zadání „Sociální oblast".
8) Smlouva o poskytování služeb technické podpory – GEOVAP, spol. s r.o.
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory typového aplikačního programového vybavení (TAPV)
CityWare – Příjmové agendy/Poplatky – Psi, Komunální odpad se společností GEOVAP, spol. s r. o., Čechovo
nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ: 15049248, DIČ: CZ15049248. Cena za služby paušální podpory činí 28.000,- Kč
bez DPH na jeden rok (tj. 33.880,- Kč vč. DPH), cena technické podpory na vyžádání je odvozena od ceníkové ceny
uvedené v příloze č. 2 smlouvy dle typu činnosti a to vždy v hodinové sazbě bez DPH.
9) Projektová dokumentace parkoviště u hřbitova
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 záměr vypracování projektové dokumentace na výstavbu parkoviště u hřbitova
 zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na projektovou dokumentaci výstavby parkoviště u hřbitova
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru provést poptávku projekčních prací dle schválené zadávací dokumentace.
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10) Obnova sportoviště u ZŠ – podklady pro projednání a žádost o dotaci
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 nabídku na geodetické zaměření areálu druhého stupně ZŠ pro potřeby zpracování projektu venkovního sportoviště
od ing. Miloslava Pokorného, IČ 13265326, Ke Hřbitovu 267, 252 31 Všenory za cenu 6.000,- Kč (není plátce DPH)
 nabídku na vypracování variantní studie umístění venkovního sportoviště (atletický ovál, doskočiště, víceúčelové
hřiště) včetně technické zprávy a propočtu nákladů od ing. Evy Palové, projekční a inženýrská činnost v oboru
sportovní stavby, IČ 74396722, Svárovec 1012, 763 02 Zlín Malenovice za cenu 35.000,- Kč bez DPH (42.350,- Kč vč.
DPH).
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru vystavit objednávku na geodetické zaměření areálu druhého stupně ZŠ pro potřeby
zpracování projektu venkovního sportoviště od ing. Miloslava Pokorného, IČ 13265326, Ke Hřbitovu 267, 252 31
Všenory za cenu 6.000,- Kč (není plátce DPH)
 ekonomickému odboru vystavit objednávku na vypracování variantní studie umístění venkovního sportoviště
(atletický ovál, doskočiště, víceúčelové hřiště) včetně technické zprávy a propočtu nákladů od ing. Evy Palové,
projekční a inženýrská činnost v oboru sportovní stavby, IČ 74396722, Svárovec 1012, 763 02 Zlín Malenovice za
cenu 35.000,- Kč bez DPH (42.350,- Kč vč. DPH).
 ekonomickému odboru zařadit částky 6.000,- Kč za geodetické zaměření areálu ZŠ pro potřeby zpracování projektu
venkovního sportoviště od ing. Miloslava Pokorného, IČ 13265326, Ke Hřbitovu 267, 252 31 Všenory a 42.350,- Kč
za vypracování variantní studie umístění venkovního sportoviště (atletický ovál, doskočiště, víceúčelové hřiště)
včetně technické zprávy a propočtu nákladů od ing. Evy Palové, projekční a inženýrská činnost v oboru sportovní
stavby, IČ 74396722, Svárovec 1012, 763 02 Zlín Malenovice do rozpočtového opatření č. 1/2020.
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