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Výpis usnesení přijatých na 80. jednání  rady města Řevnice ze dne 8.7.2020 

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

 

 

3) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tematického zadání 

Osvětová činnost.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 přijetí jednorázové účelové neinvestiční dotace ve výši 19 600,- Kč na zajištění realizace projektu „Naučná stezka 

Burešovka – Městský les Řevnice“ a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2020 pro 

poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci 

Tematického zadání Osvětová činnost, evidenční číslo poskytovatele S-4148/OŽP/2020.  

 

4)  Statické posouzení stropu v budoucí spisovně stavebního úřadu v budově č.p.74 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadání zpracování statického posouzení únosnosti stropu nad kanceláří starosty z důvodu umístění budoucí 

spisovny stavebního úřadu panu doc. Ing. Karlu Lorenzovi, CSc., Štefánikova 298/14, Rudná u Prahy, IČ: 

11247398, za částku 12 000,- Kč. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 12 000,-Kč za zpracování statického posouzení únosnosti stropu nad 

kanceláří starosty z důvodu umístění budoucí spisovny stavebního úřadu do rozpočtového opatření č.3/2020. 

 

5) Výměna motoru pro pohon vjezdové brány do areálu HZS 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadání provedení výměny motoru pohonu vjezdové brány do areálu HZS č.p.174 firmě Otakar Zoubek, 

Dobřichovická 1014, Černošice, IČ: 13304194, která nabízí výměnu motoru pro pohon za částku 26 690,- Kč bez 

DPH (32 294,90 Kč vč. DPH). 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 33.000,- Kč za provedení výměny motoru pohonu vjezdové brány do areálu 

HZS č.p. 174 do rozpočtového opatření č. 3/2020. 

 zařadit žádost o uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p.174 na 

nejbližší jednání zastupitelstva města. 

 

6) Zadávací dokumentace na výběr dodavatele stavebních prací projektu „Retence vody u ZŠ 

v Řevnicích“ 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací projektu „Retence vody u ZŠ v 

Řevnicích“.  

 hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Bohdana Slámová, Ing. Zbyšek Čelikovský, náhradní:  Michal 

Kliner.  
 

7) Sleva z nájemného - byt č. 4 v č.p. 27 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 jednorázovou 100% slevu z nájemného za užívání nájemního bytu č. 4 v bytovém domě č.p. 27 z důvodu nemožnosti 

užívat byt v měsíci květnu 2020 (od 8. do 30.5.), které bylo způsobeno havárií při provádění stavebních prací při 

rekonstrukci podkroví domu.  
 

8) Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů – vícepráce v rámci zkušebního provozu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vyčíslení nákladů a objednání víceprací realizovaných v rámci zkušebního provozu ČOV firmou ZEPRIS s.r.o., 

Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČ: 25117947, v rámci zkušebního provozu ČOV Řevnice za částku 139 368,50 

Kč bez DPH tj. 168 635,89 Kč vč. DPH.  

Rada města ukládá:  
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 ekonomickému odboru zařadit částku 169 000,- Kč na vícepráce realizované v rámci zkušebního provozu ČOV do 

rozpočtového opatření č.3/2020. 

 

9) Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na stavbu „Vnitřní úpravy budovy městského úřadu 

v Řevnicích“ 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací malé zakázky: „Vnitřní úpravy 

budovy městského úřadu v Řevnicích“  

 hodnotící komisi ve složení: ing. Tomáš Smrčka, Bohdana Slámová, Martin Rovenský, náhradník: Michal Kliner 

 

10)  Společné stanovisko starostů – vyjádření k návrhu novely zákona o odpadech – informace  

Rada města bere na vědomí obsah společného stanoviska starostů Regionu Dolní Berounka k návrhu novely zákona o 

odpadech.  

 


