Výpis usnesení přijatých na 57. jednání rady města Řevnice ze dne 15.1.2020
(upraveno podle zákona zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění)
3) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem místnosti v č.p. 928
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 14.4.2016 mezi městem Řevnice a paní Alici Martincovou,
IČ: 02627167, Selecká 661, 252 30 Řevnice na pronájem místnosti o výměře 12,3 m2 v přízemí budovy č. p. 928 ve
Školní ulici, jehož předmětem je změna užívání předmětu nájmu z krátkodobého (9 hodin/týden) na dlouhodobý
(nepřerušovaný) pronájem a zvýšení nájemného na 3.408,-Kč/měsíc s účinností od 1. února 2020.
4) Záměr výpůjčky sklepních prostor v č.p. 29 Divadelnímu souboru Řevnice
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 záměr bezplatné výpůjčky sklepních prostor v budově č.p. 29 (Zámeček) – místnosti o výměře 36,5 m2 a místnosti o
výměře 12,1 m2 spolku Divadelní soubor Řevnice, IČO: 26515164, se sídlem Mníšecká 29, 252 30 Řevnice a to na 1
rok.
5) Výsledek poptávkového řízení na akci „Celoroční údržba zeleně vybraných částí města Řevnic 20202021“
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 výsledek poptávkového řízení na akci „Celoroční údržba zeleně vybraných částí města Řevnic 2020-2021“. Nabídku
s nejnižší cenou předložila firma Zdeněk Munzar, U Balabenky 508/4, Praha 8, IČ: 06174272, neplátce DPH, za
cenu 620.000,-Kč.
 uzavření smlouvy o poskytování služeb - celoroční údržby zeleně vybraných částí města Řevnice - se Zdeňkem
Munzarem, IČ: 06174272, U Balabenky 508/4, Praha 8.
6) Koupě id. 1/144 pozemku parc.č. 2974/16 – ul. Slunečná
Usnesení:
Rada města doporučuje:
 zastupitelstvu města ke schválení koupi 2 podílů pozemku parc. č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace v
obci a k.ú. Řevnice o celkové výměře 1112 m2 a to id. 1/144 od J. B. za kupní cenu 772,- Kč (100,- Kč/m2) a id. 1/144
od V. B. za kupní cenu 772,- Kč.
Rada města ukládá:
 starostovi zařadit koupi dvou podílů pozemku parc.č. 2974/16 na program nejbližšího zasedání zastupitelstva města.
7) Žádost o souhlas s uspořádáním 53. ročníku dálkového pochodu a ultra maratonu Brdská stezka
v katastru města
Usnesení:
Rada města souhlasí:
 s uspořádáním 53. ročníku dálkového pochodu a ultra maratonu Brdská stezka a doplňkových turistických
pochodů, pořádaný sdružením Brdská stezka, KČT odbor Tempo Praha, V Zahradní čtvrti 11, Praha 4, na území
katastru města Řevnice ve dnech 3.-5. 4. 2020 za podmínky, že po akci bude proveden řádný úklid.
8) Kupní smlouva Lešení Haki
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření kupní smlouvy s panem T.P., Řevnice, jejímž předmětem je nákup dvou neúplných setů lešení zn. Haki za
cenu 500,- Kč.
9)SOSB-VB-IP-12-6016307/VB/01-ul. Karlštejnská-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 52 délkových
metrů) v pozemku parc.č. 2692/1 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Karlštejnská) pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za
jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 10.400,- 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-126016307/VB/01, Řevnice č. parc. 2802 – kNN.
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10) Přednádražní prostor v Řevnicích - dodatek č. 2
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00
Praha 2, IČ: 62957678, kterým se navyšuje celková cena díla na částku 12 580 588,58 Kč bez DPH, tj. 15 222 512,18
Kč vč. DPH.
11) Statické posouzení objektu „Energetické úspory v bytovém domě č.p. 27 ve městě Řevnice“
Rada města schvaluje:
 cenovou nabídku na zpracování komplexního statického posouzení konstrukcí objektu č.p.27 v rámci projektu
„Energetické úspory v bytovém domě č.p. 27 ve městě Řevnice“, které nabízí Ing. André Bilý, Benešova 62/25, 284
01 Kutná Hora, IČ: 05582172 za částku 50 900,- Kč. Není plátce DPH.
12) Přednádražní prostor Řevnice – TDS, dodatek č. 1 k příkazní smlouvě
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby
„Přednádražní prostor Řevnice“od Družstva Revital, Strojírenská 260, 155 21 Praha 5 - Zličín, IČ: 00505803,
zastoupeného Ing. Jaroslavem Kubátem, za smluvní odměnu 18 800,- Kč bez DPH (22 748,- Kč vč. DPH).
13) Technický dozor 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 TDS pro stavbu „Rozšíření ČOV a kanalizačních řadů a projekt Řevnice pod Vrážkou – výměna
vodovodu“, za měsíce listopad a prosinec za částku 65 200,- Kč bez DPH (78 892,- Kč včetně DPH).
 hodinovou sazbu 750,- Kč bez DPH + náklady na dopravu, za další činnost TDS po dobu zkušebního provozu ČOV,
účtován by byl rozsah skutečně odpracovaných hodin
14) Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci - ZUŠ
Usnesení:
Rada města uděluje souhlas:
 Základní umělecké škole Řevnice, IČ: 75034271, se sídlem Mníšecká 29, 252 30 Řevnice s podáním žádosti o dotaci
70 000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje z „Fondu kultury a obnovy památek na uspořádání kulturní akce školy
– MIX festival (předpokládané celkové náklady na akci činí 135 000,- Kč).
15) Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek na akci:„ Za hudbou do lesa 2020“
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 podání žádosti o dotaci na akci: „Za hudbou do lesa“ (skládající se z koncertů vážné hudby – Filharmonie v lese a
Operní koncert) z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci
tematického zadání „Podpora kultury“. Rozpočet akce činí cca 200 000,- Kč.
16) Smlouva o zimní údržbě Penny market
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 smlouvu o poskytování služeb se společností Maschinenring Česká republika s.r.o., sídlem Tuřanka 115, 627 00
Brno-Slatina, IČ: 03157164. Předmětem smlouvy je zajištění zimní údržby prostorů před Penny marketem a
v některých případech také zásobovací plochy.
17) Záměr výpůjčky místnosti v č.p. 64 - Sdružená obec baráčníků
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 záměr bezplatné výpůjčky 1 místnosti v podkroví budovy č.p. 64 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích
(viz. přiložený plánek) pobočnému spolku Sdružená obec baráčníků Vlastenecko dobročinná obec Řevnice, se
sídlem Řevnice, IČO: 00464694, a to na dobu určitou do 21.9.2020 za účelem jejího užívání pro přípravu
Staročeského posvícení ve dnech 19.-20.9.2020.
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