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Výpis usnesení přijatých na 81. jednání  rady města Řevnice ze dne 22.7.2020 

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

 

 

3) Smlouva o uměleckém vystoupení – Ester Pavlů a hosté - Operní koncert 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření smlouvy o uměleckém vystoupení s mezzosopranistkou Ester Pavlů, jejímž předmětem je hudební 

vystoupení „Operní koncert“ dne 22.8.2020 v 19:00 hodin v Lesním divadle za honorář ve výši 20.000,- Kč. 

  

 

4) Pronájem bytu č. 215 v č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 na základě doporučení sociální komise pronájem bytu zvláštního určení č. 215 v domě č.p. 928 paní H. J., Plzeň na 

dobu neurčitou od 1.9.2020 za nájemné 75,- Kč/m
2
/měsíc.  

 

5) Pronájem bytu č. 219 v č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 na základě doporučení sociální komise pronájem bytu zvláštního určení č. 219 v domě č.p. 928 paní M. K., Řevnice 

na dobu neurčitou od 1.9.2020 za nájemné 75,- Kč/m
2
/měsíc.  

 

6) Žádosti ve 2. kole programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, 

vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ – přidělení dotací 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 přidělení dotací na podporu konkrétního projektu nebo akce na rok 2020 subjektům dle tabulky (dotace nižší než 50 

tisíc Kč), která je přílohou usnesení a uzavření veřejnoprávních smluv o dotaci na podporu konkrétního projektu 

nebo akce s příjemci dotací dle vzorové smlouvy schválené Radou města Řevnice dne 19.2.2016.  

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města schválit přidělení dotace na podporu konkrétní akce ve výši 20.000,- Kč zapsanému spolku 

Rockovrat,  IČ: 04741510, se sídlem Selecká 1013, 252 30 Řevnice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci s tímto 

subjektem. 

 

7) Přijetí finančního daru 2.000,- Kč – festival Jeden svět 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 přijetí finančního daru ve výši 2.000,- Kč od pana Romana Chvojky, IČ:61012904 určeného na uspořádání festivalu 

dokumentárních filmů Jeden svět v Řevnicích a uzavření darovací smlouvy. 

 

8) Projektová dokumentace sportoviště ZŠ Řevnice – dodatek č. 1   

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 nabídku a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na úpravu a doplnění projektové dokumentace pro společné 

stavební povolení 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 97 000,- Kč bez DPH (117 370,- 

Kč vč. DPH). 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zapracovat výdaj na zpracování projektové dokumentace pro společné stavební povolení na 

obnovu sportoviště v areálu ZŠ Řevnice ve výši 117 370,- Kč do RO č. 3/2020. 

 

9) Přijetí finančního daru 10.000,- Kč – festival Jeden svět 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč od J. S., Praha 10 určeného na pořádání festivalu dokumentárních filmů 

Jeden svět v Řevnicích a uzavření darovací smlouvy. 
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10) Smlouva o dílo - Tritius Solutions 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo s firmou Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Brno, IČ:05700582 na pořízení a instalaci 

knihovního systému Tritius za cenu 34.300,- Kč bez DPH (41.503,-Kč vč. DPH), roční udržovací poplatek za cenu  

8.100,- Kč bez DPH (9.801,- Kč s DPH) od roku 2021 a roční poplatek za profi hosting ve výši 2.400,- Kč bez DPH 

(2.904,- Kč s DPH). 

 

11) Servisní smlouva - právní informační systém CODEXIS® GREEN  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy č. 490201440 programového vybavení CODEXIS® GREEN se společností ATLAS consulting 

spol. s r.o., IČ: 46578706, sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, jejímž předmětem je 

poskytnutí užívacích práv k informačnímu obsahu právního informačního systému CODEXIS® GREEN včetně 

doplňků LIBERIS Silver, Monitor Obecní samospráva, Monitor Stavebnictví a Sledované dokumenty. Smlouva 

bude uzavřena na dobu určitou do 31.3.2024 za cenu za celé období trvání smlouvy ve výši 42.000,- Kč + DPH 

(14.000,- Kč + DPH/rok, období do 31.3.2021 je zdarma, aktivace zdarma).  

 

12) Vnitřní předpis č. 1/2020 - Systém náležité péče města Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vnitřní předpis č. 1/2020 – Systém náležité péče města Řevnice, který stanovuje povinnosti města Řevnice 

uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích města Řevnice v souladu s právními předpisy 

týkajícími se EU timber regulation. 

 

13) Geodetické zaměření vstupního prostoru I. stupně ulice Revoluční a část ulice Rovinské pro úpravy 

chodníku 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nabídku Ing. Dušana Pomahače, IČ:16994353, Táborská 1140/22, Praha 4 na geodetické zaměření části areálu a 

přilehlého chodníku na I. stupni ZŠ v ulici Revoluční pro účely projektování úprav chodníku za cenu 8.500,- Kč 

(není plátce DPH).  

 nabídku Ing. Dušana Pomahače, IČ:16994353, Táborská 1140/22, Praha 4 na geodetické zaměření části ulice 

Rovinské  pro účely projektování úprav chodníku za cenu 12.000,- Kč (není plátce DPH). 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru objednat u ing. Dušana Pomahače, IČ:16994353, Táborská 1140/22, Praha 4 geodetické 

zaměření části areálu a přilehlého chodníku na I. stupni ZŠ v ulici Revoluční za cenu 8.500,- Kč (není plátce DPH) a 

zaměření části ulice Rovinské za cenu 12.000,- Kč (není plátce DPH). 

 zapracovat náklady na geodetické práce ve výši 20.500,- Kč do rozpočtového opatření č.3/2020.  

 

 

 


