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Výpis usnesení přijatých na 64. jednání  rady města Řevnice ze dne 4.3.2020 

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

 

 

3) SOSB VB-IP-12-6016975/VB/1-ČEZ Distribuce-V Chatách 

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 1délkový metr) 

v pozemku parc.č. 3054/39 v obci a k. ú. Řevnice (ul. V Chatách) pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za 

jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 1.000,- Kč (bez DPH); 

 udělení souhlasu s provedením stavby zařízení distribuční soustavy ve smyslu příslušných ustanovení stavebního 

zákona a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu 

provést stavbu č. IP-12-6016975/VB/01Řevnice, V Chatách E60 – přípojka NN. 

 

 

4) Smlouva o dílo - akustické SDK podhledy ve smuteční síni – Pivný Pavel 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo na zhotovení akustického sádrokartonového podhledu ve smuteční síni hřbitova za cenu 

49.959,- Kč bez DPH (plátce DPH – uplatní se daňový přenos) s firmou Pavel Pivný, IČ:61284190, sídlo Na Babě 118 

– Osnice, 252 42 Jesenice.  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření navýšení rozpočtu na rekonstrukci akustických 

SDK podhledů ve smuteční síni o částku 61.000,- Kč. 

 

5) Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 74 – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - ANDAF-TIER 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (snížení energetické náročnosti budovy č.p. 74) uzavřené s firmou ANDAF-

TIER s.r.o., Primátorská 296/38, Praha, IČ: 02330407, kterým se navyšuje celková cena díla po zohlednění změn 

projektu v konstrukční části budovy o 155 285,33 Kč bez DPH na částku 8.447.465,33 Kč bez DPH, tj. 10.221.433,05 

Kč vč. DPH.  
 

6) MŠ – schválení hospodářského výsledku za rok 2019  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 účetní závěrku Mateřské školy Řevnice sestavenou k 31.12.2019.  

 rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši + 302.763,22 Kč takto:  

do rezervního fondu 202.763,22 Kč  

do fondu odměn 100.000,00 Kč.  
 

7) Zadávací dokumentace na výběr zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce povrchů 

komunikací a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Selec + Masarykova a Podbrdská“ 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce povrchů 

komunikací a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Selec, konkrétně se jedná o ulice Pod Selcem, Bezručova 

a Karla Čapka a ulice Podbrdská a Masarykova část od ulice V Zátiší. Předpokládá se, že projekt bude 

spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj / Evropskými 

strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa: Zlepšování 

kvality vod a snižování rizika povodní, Specifický cíl: povodňová ochrana intravilánu a hospodaření se srážkovými 

vodami. Předpokládaná hodnota zakázky 700.000,- Kč bez DPH, termín dokončení 30.9.2020. 

 hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Věra Jaskevičová, arch. Daria Balejová, náhradnice: arch. Alice 

Čermáková 

  

 

 



 

2 

 

8)  Příběhy našich sousedů - příspěvek města pro ZŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 poskytnutí příspěvku ve výši 11.000,- Kč Základní škole Řevnice na projekt Příběhy našich sousedů organizovaný 

obecně prospěšnou společností Post Bellum, Vodičkova 36 Palác Lucerna, Praha 1. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru navýšit rozpočet základní školy Řevnice pro rok 2021 o částku 11.000,- Kč, jedná se o 

příspěvek na projekt Příběhy našich sousedů.  

 

9)  Smlouva o dílo – Rekonstrukce a výstavba nového VO v Řevnicích 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo – „Rekonstrukce a výstavba nového VO v Řevnicích“ mezi městem Řevnice a firmou 

ELEKTROMONTÁŽE s.r.o., se sídlem Polní 450, 252 29 Lety, IČ 25741101. Předmětem smlouvy o dílo je 

provedení pokládky kabelů do výkopů distribuční sítě ČEZ, provedení nových výkopů a uložení kabelů a osazení 28 

bezpaticových stožárů VO. Celková cena díla je 854 959,89 Kč bez DPH (1 034 501,47 Kč včetně DPH).   

Rada města ukládá: 

 Ekonomickému odboru zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření navýšení rozpočtu na rekonstrukci a výstavbu 

nového veřejného osvětlení o částku 585.000,- Kč. 

 

 

 

 

 


