Výpis usnesení přijatých na 79. jednání rady města Řevnice ze dne 1.7.2020
(upraveno podle zákona zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění)
3) Pronájem bytu č. 8 v č.p. 27 - MUDr. Kopelentová
Rada města schvaluje:
 pronájem bytu č. 8 v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu určitou 15.7.2020 do
31.7.2023 s právem přednostního nájmu bytu na období dalších tří let, nejdéle však do ukončení provozování
ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Řevnicích, za nájemné ve výši 120,- Kč/m2 paní MUDr. Elišce
Kopelentové. Byt bude poskytnut do nájmu jako byt služební dle § 2297 a souv. občanského zákoníku.
4) Žádost MŠ o souhlas s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 čerpání finančních prostředků z investičního fondu ve výši 150.000,- Kč za účelem vybudování zabezpečení budovy
mateřské školy firmou ELKOVA – Libor Kovařík, U Dubu 392, 252 31 Všenory, IČO:68587473 za cenu 125.580,Kč včetně DPH.
5) Místní úprava provozu na pozemních komunikacích – lokalita „Za vodou“ v Řevnicích
Rada města schvaluje:
 cenovou nabídku na provedení dopravního značení od firmy TOP Znak s.r.o., IČ: 06035981, se sídlem
Starochuchelská 114/28, 159 00 Praha 5, v celkové výši 71 880,- Kč bez DPH (86 974,80 Kč včetně DPH).
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru zařadit částku 86 975,- Kč na provedení dopravního značení v lokalitě Za vodou, do
rozpočtového opatření č. 3/2020.
6) Uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu -Příběhy našich sousedů – Řevnice 2020 – Post
Bellum
Rada města schvaluje:
 uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu -Příběhy našich sousedů – Řevnice 2020 se společností POST
BELLUM, o.p.s., Štěpánská 704/61, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 26548526, DIČ:CZ26548526, jejímž předmětem je
spolupráce na realizaci projektu „Příběhy našich sousedů“ a pokrytí nákladů na realizaci projektu ve výši 22 900,Kč.
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru zařadit částku 22 900,- Kč na pokrytí nákladů na realizaci projektu Příběhy našich sousedů,
do rozpočtového opatření č. 3/2020.
7) Žádost o souhlas s projekcí letního kina a povolení vyvěšení propagačního banneru – Gong z.s.
Usnesení:
Rada města souhlasí:
 s pěti projekcemi letního kina pořádanými spolkem Gong z.s., IČ: 28558570, se sídlem Opletalova 89, 252 30
Řevnice na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích a to 31.7. 2020 od 21:30 do 23:30 hod., 7.8. a 14.8. 2020 od
21:00 do 23:30 hod., 21.8. a 28.8.2020 od 20:30 do 23:30 hod.;
 s vyvěšením propagačního banneru letního kina o velikosti 2,5 x 2 m mezi stromy na náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad v místě projekčního plátna v období od 6.7. do 31.8.2020.
8) Odměna ředitelce ZUŠ
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 odměnu ředitelce Základní umělecké školy Řevnice MgA. Ivaně Junkové v navržené výši.
9) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění kulturní akce (festival Jeden svět) – Člověk v tísni
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění kulturní akce (festival dokumentárních filmů Jeden svět) uzavřené
mezi městem Řevnice a a společností Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, Praha 2, 120 00, IČ: 25755277, DIČ:
CZ25755277 dne 7.2.2020, kterým se mění a doplňuje výše uvedená smlouva, a to z důvodu posunutí termínu konání
FESTIVALU ročník 2020 v důsledku opatření proti pandemii COVID-19.
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10) Smlouva s obcí Svinaře o využívání sběrného dvora Řevnice
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření Smlouvy o využívání služeb Sběrného dvora – Řevnice mezi městem Řevnice a obcí Svinaře, sídlem Obecní
42, 267 28 Svinaře, IČ: 00233862, jejímž předmětem je využívání služeb Sběrného dvora Řevnice, na adrese Na
Bořích 1077, Řevnice obyvateli obce Svinaře.
11) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací a o zřízení služebnosti – kanalizační řad – ul.
Masarykova
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 budoucí bezplatné nabytí části sdružené kanalizační přípojky v délce cca 39,5 m uložené v pozemcích parc.č. 1185,
parc.č. 1184 a parc.č. 1188 v k.ú. Řevnice, jejíž užívání bude změněno na řad pro veřejnou potřebu, do majetku
města (úsek od hranice mezi pozemky parc.č. 1215 a parc.č. 1185 a šachtou Š4 vyznačený v přiložené situaci) od
manželů Ing. Václava a Ing. Renaty Slavíčkových a uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy s
manželi Slavíčkovými;
 budoucí bezplatné zřízení služebnosti ve prospěch města Řevnice spočívající v právu zřídit, udržovat, opravovat a
provozovat řad dešťové kanalizace ve služebných pozemcích parc.č. 1185, parc.č. 1184 a parc.č. 1188 v k.ú. Řevnice
a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky pozemků parc.č.
1185, parc.č. 1184 a parc.č. 1188.
12) Nabídka na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) pro stavbu: vnitřní úpravy budovy
č.p. 74
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 cenovou nabídku na zajištění výkonu TDS pro stavbu „vnitřní úpravy budovy č.p. 74“ od firmy SCCE s.r.o., Ke
Štěrkovně 563, Praha, IČ: 01848755 za částku 19 400,- Kč bez DPH měsíčně (tj. 23 474,- Kč vč. DPH).
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru zařadit částku 46 950,- Kč na na zajištění výkonu TDS pro stavbu „vnitřní úpravy budovy
č.p. „74“, do rozpočtového opatření č. 3/2020.
13) Smlouva o řízení projektu v době udržitelnosti – „Revitalizace ZŠ Řevnice“
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 uzavření smlouvy o řízení projektu v době udržitelnosti k projektu „Revitalizace ZŠ Řevnice (Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Řevnice“ s firmou LK Advisory, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11,
Praha, IČ: 24275093 za částky: jeden rok řízení projektu činí 6 000,- Kč bez DPH, v případě externí kontroly
projektu nabízí přípravu podkladů včetně účasti při kontrole za částku 9 000,- Kč bez DPH. K uvedeným částkám
budou připočteny skutečné náklady na cestovné a to ve výši 7,50 Kč bez DPH na 1 km.
Rada města ukládá:
 ekonomickému odboru zařadit částku 10 000,- Kč na pokrytí nákladů řízení v době udržitelnosti k projektu
„Revitalizace ZŠ Řevnice (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Řevnice do
rozpočtového opatření č.3/2020. Částka bude zapracována také do rozpočtů pro roky 2021 a dále dle udržitelnosti
projektu.
14) Odměna ředitelce MŠ
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 odměnu ředitelce Mateřské školy Řevnice, Pavlíně Neprašové v navržené výši.
15) Žádost o uvolnění finančních prostředků z investičního fondu – ZŠ Řevnice
Usnesení:
Rada města schvaluje:
 čerpání finančních prostředků z investičního fondu ve výši 120 682,- Kč za účelem částečné rekonstrukce
elektroinstalace školní jídelny. Rekonstrukce bude provedena firmou Miloš Chroust Elektromontáže, Mníšecká 946,
252 30 Řevnice na základě předložené cenové nabídky.
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