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Výpis usnesení přijatých na 63. jednání  rady města Řevnice ze dne 26.2.2020 

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

 

 

3) Pronájem Lesního divadla – Středisko volného času Dobřichovický domek 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem Lesního divadla dne 12.9.2020 Středisku volného času Dobřichovický domek, IČ: 04626478, sídlem 5. 

května 12, 252 29 Dobřichovice za účelem konání festivalu dětských skupin scénického tance "Tanec v babím létě" 

za nájemné 2.500,- Kč + 21% DPH. 

 

4) SOSB-VB-IV-12-6025889/SoBS/VB/1-ČEZ Distribuce-ul. Mánesova       
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 v rozsahu cca 8 délkových metrů) 

v pozemku parc.č. 3415/4 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Mánesova) pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za 

jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 1600,- 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-12-

6025889/SoBS VB/1. 

 

5) Memorandum BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 připojení se města Řevnice prostřednictvím DSO Region Dolní Berounka ke společnému memorandu DSO Region 

Dolní Berounka, DSO Mníšeckého regionu a DSO Dobříšska a Novoknínska se společností EBW Solution s.r.o. o 

společném postupu při posouzení proveditelnosti a případné následné přípravě a realizaci projektu na využití 

biologicky rozložitelného odpadu 
 

6) Smlouva o dílo - elektrikářské práce smuteční síň 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo na zhotovení rekonstrukce silnoproudé elektrotechniky ve smuteční síni v Řevnicích 

s firmou Petr Vostárek, IČ: 13782177, DIČ: CZ6004101367, Brodského 1670/16, 149 00 Praha 11. Cena za dílo činí 

247.464,- Kč bez DPH (tj. 299.431,- Kč s DPH).  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 299.431,- Kč do nejbližšího rozpočtového opatření (§3632/pol.5171). 

 

7) Efektivní, bezpečné a atraktivní Řevnice – rozhodnutí o výběru dodavatelů 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

a) v rámci projektu projektu Efektivní, bezpečné a atraktivní Řevnice, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/ 

17_080/0010009 a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, 

vydanými Ministerstvem práce a sociálních věcí, uzavření smlouvy o dílo v části I. – pasport veřejného osvětlení 

s obchodní společností ENVIPARTNER, s.r.o., IČ: 28358589, se sídlem Vídeňská 546/55, 639 00 Brno za cenu 

187.500,- Kč bez DPH (tj. 226.875,- Kč vč. DPH). 

b) v rámci projektu projektu Efektivní, bezpečné a atraktivní Řevnice, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/ 

17_080/0010009 a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, 

vydanými Ministerstvem práce a sociálních věcí, uzavření smlouvy o dílo v části II. – digitální povodňový plán 

s obchodní společností od obchodní společnosti ENVIPARTNER, s.r.o., IČ: 28358589, se sídlem Vídeňská 546/55, 

639 00 Brno za cenu 147.500,- Kč bez DPH (tj.178.475,-Kč vč. DPH). 

c) v rámci projektu projektu Efektivní, bezpečné a atraktivní Řevnice, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/ 

17_080/0010009 a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, 

vydanými Ministerstvem práce a sociálních věcí, uzavření smlouvy o dílo v části III. – dokument kamerový systém s 

obchodní společností Moore Czech Republic s.r.o., IČ: 272 44 784, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 

8 za cenu 85.000,- Kč bez DPH (tj. 102.850,-Kč vč. DPH). 

d) v rámci projektu projektu Efektivní, bezpečné a atraktivní Řevnice, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/ 

17_080/0010009 a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, 

vydanými Ministerstvem práce a sociálních věcí, uzavření smlouvy o dílo v části IV. – koncepce sportu s obchodní 
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společností Moore Czech Republic s.r.o., IČ: 272 44 784, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 za cenu 

59.000,- Kč bez DPH (tj. 71.390,-Kč vč. DPH). 

 

8) Efektivní, bezpečné a atraktivní Řevnice – rozhodnutí o zrušení částí výběrového řízení  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

a) v souladu s odst. 20.10.1. písm. a) obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu 

zaměstnanost zrušení výběrového řízení v rozsahu části V. – Dopravní studie z důvodů nedoručení žádné nabídky. 

b) v souladu s odst. 20.10.2 písmene a) pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost a 

z důvodu existence důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém 

řízení pokračoval, rovněž aby byla dodržena zásada transparentnosti, rovného přístupu a zákazu diskriminace, 

zrušení výběrové řízení v rozsahu části VI. – Pasport veřejné zeleně (doručení dvou nabídek s totožným počtem 

bodů hodnocení na základě shodných nabídkových cen).  

 

9) Výzva k podání nabídek pro výběrové řízení v rámci operačního programu Zaměstnanost a složení 

komise pro otevírání a hodnocení nabídek. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací dokumentaci, výzvu k podání nabídek včetně příloh v rámci operačního programu Zaměstnanost, projektu 

Efektivní, bezpečné a atraktivní Řevnice, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010009 (předmět 

zakázky část I. Dopravní studie a část II. Pasport veřejné zeleně). 

 výjimku dle čl. VI. odst. 5 Směrnice č. 3/2015 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (Směrnice) tak, že při 

realizaci výběrového řízení  v rámci operačního programu Zaměstnanost projekt Efektivní, bezpečné a atraktivní 

Řevnice, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010009 mají v případě rozporu aplikační přednost 

Pravidla pro žadatele a příjemce v rámci  OPZ v aktuální verzi 11 s datem účinnosti 15.10.2019 před  ustanoveními 

Směrnice.  

 komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: Věra Jaskevičová, Ing. Tomáš Smrčka a Mgr. 

Milan Schagerer (advokátní kancelář), náhradník: Ing. Alice Bečková 

 

10) Navýšení kapacity Základní školy Řevnice 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s navýšení kapacity Základní školy Řevnice, příspěvkové organizace, IČ: 47005254, se sídlem Školní 600, 252 30 

Řevnice na 685 žáků a podáním žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu 

Středočeského kraje.    

 

11) Pronájem pozemku v areálu NS Řevnice pro parkování  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku parc.č. 3207/1 v k.ú. Řevnice v rozsahu cca 720 m
2
 (viz. 

přiložený plánek) od společnosti NS Řevnice, IČ: 04285620, se sídlem, se sídlem Kutnohorská 359/80, 10900 Praha - 

Dolní Měcholupy za cenu 5.000,- Kč vč. DPH/měsíc za účelem využití jako parkovací plocha pro veřejnost na dobu 

neurčitou od 1.3.2020 s výpovědní lhůtou 1 měsíc. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 50.000,- Kč na užívání části pozemku parc.č. 3207/1 v k.ú. Řevnice 

(parkoviště v areálu NS Řevnice) do nejbližšího rozpočtového opatření (§3639/pol.5164). 


