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Výpis usnesení přijatých na 61. jednání  rady města Řevnice ze dne 12.2.2020 

(upraveno podle zákona zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) 

 

3) Bezúplatné nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu - ul. Selecká 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí těchto pozemků v k.ú. Řevnice: 

- parc.č. 1963/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 66 m
2
, 

- parc.č. 1963/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m
2
, 

z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, do vlastnictví města Řevnice za 

podmínek stanovených Státním pozemkovým úřadem. 

 

4) Uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě z 27.10.2010 -  HZS - č. p. 174 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 27.1.2010 (na užívání budovy č. p. 174 a souvisejících pozemků) s 

Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, IČ: 70885371, se sídlem Jana Palacha 

1970, 272 01 Kladno, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 31.12.2020. Nájemné ve výši 40.000,- Kč/měsíc 

zůstane zachováno. 

 

5) Výběrové řízení – účetní města Řevnice 

Usnesení: 

Rada města rozhodla: 

  o přijetí 1 nového zaměstnance ekonomického odboru na pracovní pozici účetní města Řevnice. 

Rada města ukládá: 

 starostovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa účetní města Řevnice.  

Rada města schvaluje: 

 komisi pro otevírání obálek k výběrovému řízení – účetní města Řevnice v tomto složení: Ing. Tomáš Smrčka, Věra 

Jaskevičová, Ing. Petr Hartmann, náhradník: Ing. Alice Bečková 

 

6) Nákup ovládacího stupínku na oj vyvážecího přívěsu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 objednání nákupu ovládacího stupínku umístěným na oji vyvážecího přívěsu od firmy JPJ Forest s.r.o., se sídlem 

Ústí 78, 507 91 Stará Paka, IČ: 28775104 ve výši 7.200,- Kč bez DPH (8.712,- Kč včetně DPH). 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zapracovat výdaj na nákup ovládacího stupínku ve výši 8.712,- Kč do RO č. 1/2020. 

   

7) Energetické úspory v bytovém domě č.p. 27 ve městě Řevnice - dodatek č. 1  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o., Magistrů 168/2, 

Praha, IČ: 04543181, kterým se upravuje celková cena díla po zohlednění změn projetu v části zateplení fasády na 

částku 5 988 607,80 Kč bez DPH, tj. 7 246 215,44 Kč vč. DPH .  

 

8) Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti provedené u města Řevnice na místní poplatky  

Rada města bere na vědomí: 

 protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti na dodržování zákonnosti při správě místních poplatků - poplatek 

ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací 

kapacity a poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů provedené u města Řevnice provedené Krajským úřadem Středočeského kraje, Odborem 

finančním dne 24. 1. 2020, kde nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

 

9) Projektová dokumentace sportoviště ZŠ Řevnice a uzavření smlouvy o dílo – Ing. Palová  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 nabídku a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro 

výběr zhotovitele včetně výkazu výměr na obnovu sportoviště v areálu ZŠ Řevnice od Ing. Evy Palové, IČ: 

743967222, Svárovec 1012, 763 02 Zlín Malenovice (autorizace projektu Ing. Jiří Viktorín ČKAIT 1301307) za cenu 

231.192,- Kč bez DPH (279.742,- Kč vč. DPH). 

Rada města ukládá: 
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 ekonomickému odboru zapracovat výdaj na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 

v podrobnosti pro výběr zhotovitele včetně výkazu výměr na obnovu sportoviště v areálu ZŠ Řevnice ve výši 

279.742,- Kč do RO č. 1/2020. 

 

10) Kamerový systém ČOV Řevnice-cenová nabídka   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku na obnovu kamerového systému v areálu ČOV od pana Pavla Obermanna, Čs. Armády 229/29, 

Řevnice, IČ: 12241946 za částku 39 893,63 Kč bez DPH tj. 48 271,29 Kč vč. DPH. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zapracovat výdaj na obnovu kamerového systému v areálu ČOV ve výši 48 271,29 Kč do RO 

č. 1/2020. 

 

11) Zvýšení nájemného o míru inflace - inflační doložka v nájemních smlouvách 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uplatnění navýšení nájemného o průměrnou roční míru inflace v roce 2019 ve výši 2,8 % u všech nájemních smluv, 

které obsahují inflační doložku.  

 

12) Pronájem Lesního divadla – 1.8.2020 - Rockabilly CZ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření nájemní smlouvy s Pavlem Růžičkou, IČ: 70757941, se sídlem Mladenova 3236/4, 143 00 Praha 4, 

společníkem sdružení Rockabilly CZ, jejímž předmětem je pronájem Lesního divadla dne 1.8.2020 pro konání 

rock´n´rollového a rockabilly festivalu „Rockabilly CZ Rumble“ za nájemné ve výši 10.000,- Kč + 21% DPH.  

 

 

 

 


