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Výpis usnesení přijatých na 83. jednání  rady města Řevnice ze dne 12.8.2020 

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

 

  

3) Pronájem Lesního divadla - Česká psychedelická společnost, z.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem Lesního divadla dne 28.9.2020 zapsanému spolku Česká psychedelická společnost, IČ: 04401484, sídlem 

Topolová 748, 250 67 Klecany za účelem uspořádání akce Česká psychedelická republika a to za nájemné 10.000,- 

Kč + 21 % DPH.  

 

4) Finanční dar – opravy a technické zhodnocení č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 přijetí sponzorského finančního účelového daru 10.000,- Kč městem Řevnice od paní H. J, Plzeň, určený na opravy a 

technické zhodnocení bytového domu č.p. 928.  
 

5) Výsledky EKOS za období 6/2020 

Rada města bere na vědomí: 

 výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 

Řevnice za období 6/2020. 

 

6) Pronájem části pozemku parc.č. 2689/2 - FILM HUNTERS s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o pronájmu pozemku se společností FILM HUNTERS s.r.o., IČ: 28487397, se sídlem Šimáčkova 

1379/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2689/2 v k.ú. Řevnice o 

velikosti 100 m
2
 za účelem parkování automobilů pro natáčení českého filmu za nájemné 10.000,- Kč + DPH. 

 

7) Vybavení dětské skupiny 

Usnesení : 

Rada města schvaluje : 

 nabídku firmy Makra Didakta, s.r.o., Drahelická 162/47, Nymburk, IČ 27916758 na vybavení provozovny dětské 

skupiny nábytkem za cenu 118.501,11 Kč bez DPH (143.386,36 Kč vč. DPH). Dodávka proběhne od 17.8. do 31.8. 

2020. 

Rada města ukládá : 

 ekonomickému odboru objednat od firmy Makra Didakta, s.r.o., Drahelická 162/47, Nymburk, IČ 27916758 

,vybavení provozovny dětské skupiny nábytkem za cenu 118.501,11 Kč bez DPH (143.386,36 Kč vč. DPH). 

 ekonomickému odboru zapracovat náklad na vybavení dětské skupiny ve výši 143.386,36 Kč do rozpočtového 

opatření č.3/2020 

 

8) Pořízení vybavení kuchyně mateřské školy 

Usnesení : 

Rada města schvaluje : 

 nabídku firmy Evžen Procházka Servis, IČ 49381288, Brozanská 164, 190 17 Praha 9 – Vinoř na dodávku 2 ks 

sporáku Fagor CGE 7-41 H/GN19007564 za cenu 54.500,- Kč bez DPH za jeden kus a myčky DUPLA 50 T T/D/PS 

za cenu 52.900,- Kč bez DPH 

Rada města ukládá : 

 ekonomickému odboru objednat  od firmy Evžen Procházka Servis, IČ 49381288, Brozanská 164, 190 17 Praha 9 – 

Vinoř dodávku 2 ks sporáku Fagor CGE 7-41 H/GN19007564 za cenu 54.500,- Kč bez DPH za jeden kus a myčky 

DUPLA 50 T T/D/PS za cenu 52.900,- Kč bez DPH 

 ekonomickému odboru zapracovat náklad na pořízení vybavení kuchyně do mateřské školy ve výši 196 000,- Kč do 

rozpočtového opatření č.3/2020. 

 

9) Úprava projektu rekonstrukce objektu v areálu I. stupně ZŠ na multimediální učebnu 

Usnesení : 

Rada města schvaluje : 

 nabídku zhotovitele projektu RVA architects s.r.o., IČ 24699624, Sochorova 1134, Řevnice na úpravu projektové 

dokumentace pro dotační žádost v rámci výzvy MAS Karlštejnsko na multimediální učebnu za cenu 25.500,- Kč bez 

DPH 

Rada města ukládá : 
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 ekonomickému odboru objednat u firmy RVA architects s.r.o., IČ 24699624, Sochorova 1134, Řevnice  úpravu 

projektové dokumentace pro dotační žádost v rámci výzvy MAS Karlštejnsko na multimediální učebnu za cenu 

25.500,- Kč bez DPH. 

 ekonomickému odboru zařadit částku 31 000,-Kč na úpravu projektové dokumentace pro datační žádost v rámci 

výzvy MAS Karlštejnsko do rozpočtového opatření č. 3/2020. 

 

10) Nabídka na zpracování DÚR na protipovodňová opatření  

Usnesení : 

Rada města schvaluje : 

 uzavření smlouvy o dílo s firmou  Hydropro Engineering s.r.o., IČ 06659594, Boženy Němcové 12/2, 370 01 České 

Budějovice na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně projednání (inženýrské činnosti) na 

protipovodňová opatření v lokalitě mezi železniční drahou a řekou Berounkou (ulice Pražská, Náplavní, Říční, Na 

Jamech, Rybní, Alšova, Pod Drahou, Hálkova, Tylova, Mánesova, U Viaduktu) za celkovou cenu  601.900,- Kč bez 

DPH (728.299,- Kč vč. DPH). Spoluúčast města Řevnice je ve výši 322.800,- Kč bez DPH (390.588,- Kč vč. DPH), 

spoluúčast NS Řevnice je 279.100,- Kč bez DPH (337.711,- Kč s DPH). 

Rada města ukládá : 

 starostovi města objednat vypracování smlouvy o spolufinancování nákladů na zpracování projektové dokumentace 

DÚR na protipovodňová opatření s firmou NS Řevnice a předložit radě města ke schválení 

 ekonomickému odboru zařadit částku 730 000,-Kč na vypracování PD na protipovodňová opatření v lokalitě mezi 

drahou a řekou Berounkou do rozpočtového opatření č.3/2020. 

 

11)  Dodatek č. 4 k Pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti – Region č. 1552855890   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 4 k Pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti – Region č. 1552855890 uzavřené dne 

13.1.2016 mezi městem Řevnice a firmou Generali Pojišťovna a.s., IČ: 61859869, Bělehradská 132, 120 84 Praha 2. 

Předmětem tohoto dodatku je pojištění další činnosti „Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona 

247/2014 Sb.“Původní pojistné ve výši 184 807,- Kč včetně DPH se navyšuje o 2 360,- Kč na 187 167,- Kč včetně 

DPH. 

 

12) Smlouva o dílo -Oprava ulice Švabinského část k Havlíčkovým sadům –Street s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o dílo se společností Street s.r.o., sídlem Srbova 360/01 Praha 8, IČ:246 63310, DIČ: 

CZ2466331na realizaci opravy ulice Švabinského části mezi ulicí Čs. Armády a Havlíčkovými sady za cenu 207 000,- 

Kč bez DPH a 250 470 s DPH.  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 250 500,- Kč na realizaci opravy ulice Švabinského do rozpočtového opatření 

č.3/2020. 

 

13) Dodatek ke smlouvě Smlouva o dílo –Opravy komunikací 2020 Street s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  Opravy komunikací 2020 se společností Street s.r.o., sídlem Srbova 360/01 

Praha 8, IČ:24663310, DIČ: CZ24663310. Předmětem dodatku jsou vícepráce za nájem frézy a opravy skrytých 

výstupů inženýrských sítí. Cena za vícepráce činí 84 000,- Kč bez DPH a 101 640,- Kč včetně DPH 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 102 000,- Kč za vícepráce na opravách komunikací v roce 2020 prováděných 

firmou Street s.r.o, do rozpočtového opatření č.3/2020. 

 

14) Smlouva o zpětném odběru REMA 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o využití sběrného dvora pro účely zpětného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a 

akumulátorů se společností REMA Systém, a.s., Budějovická 1667/64, Praha 4, IČ 64510263 za finanční příspěvek 

pro obec ve výši 0,30 Kč za kg + DPH. 

 

15)Zadávací dokumentace sportoviště ZŠ 

Rada města schvaluje : 

 zadávací dokumentaci soutěže na zhotovitele stavebních prací spočívajících v obnově školního hřiště ZŠ Řevnice na 

nové multifunkční hřiště s běžeckou drahou a sektory pro vrh koulí a skoku do dálky vč. osvětlení a odvodnění 
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areálu podle projektové dokumentace zpracované firmou Eva Palová, projekční a inženýrská činnost IČO: 743 

96 722, DIČ: CZ655518229, sídlo: Svárovec 1012,76302 Zlín-Malenovice.  


