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Výpis usnesení přijatých na 123. jednání rady města Řevnice ze dne 11.8.2021 

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

 

 

 

3) SOVB-IV-12-6025688/1- ČEZ Distribuce-ul. Podbrdská   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• 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 o délce 9 m) v pozemku parc.č. 645/28 v  k. ú. Řevnice 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 2489-23657/2021 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu ve 

výši 3.000,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6025688/1. 

 

 

4) Výsledek veřejné zakázky na akci „Úprava a doplnění rekultivační vrstvy tělesa skládky Řevnice“ a 

uzavření smlouvy o dílo. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku společnosti ISP s.r.o., Modřanská 1387/11, Praha 4, 143 00, IČ:45791848, za cenu 577.520,- Kč bez DPH 

a 698.799,20 Kč včetně DPH jako nejvýhodnější nabídku na realizaci zakázky pod názvem „Úprava a doplnění terénních 

depresí rekultivační vrstvy tělesa skládky Řevnice“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo. 

 

5) Žádost o souhlas s pořádáním automobilového závodu „Jízda do vrchu Brdy 2021“ na území katastru města 

Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uspořádání automobilového závodu „Jízda do vrchu Brdy 2021“ pořádaného spolkem ÚAMK – SDRUŽENÍ ČESKÉHO 

AUTOSPORTU, IČ: 72035935, Vrážská 1498, 153 00 Praha – Radotín a souhlasí s částečnou uzavírkou silnice II/116 a 

vedením objízdné trasy dne 19.9.2021 za podmínky, že bude dodržen časový harmonogram 25 minut uzavírka a 45 minut 

volný průjezd po komunikaci. Po akci bude proveden řádný úklid.  

 

 

6) Poptávka na realizaci dopravního značení „Dopravní zklidnění v ulici V Luhu“ a uzavření smlouvy o dílo 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• společnost Euroznak s.r.o., Sazovická 507/18, 155 00 Praha 5, IČ 28380487 jako vybraného dodavatele z poptávkového 

řízení na realizaci dopravního značení „Dopravní zklidnění v ulici V Luhu“ v Řevnicích, za nabídkovou cenu 85 325,80 

Kč bez DPH (103 244,22 Kč s DPH).  

• uzavření smlouvy o dílo se společností Euroznak s.r.o., Sazovická 507/18, 155 00 Praha 5, IČ 28380487.  

 

7) Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice – Lávka v Havlíčkových sadech – autorský dozor 

lávky 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na zajištění autorského dozoru na část – Lávka v Havlíčkových sadech, od firmy PONTIKA s.r.o., 

Sportovní 4, Karlovy Vary, IČO: 26342669. Předpokládané maximální náklady na výkon autorského dozoru budou do 

výše 36.300,- Kč vč. DPH. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 34.485,- Kč na zajištění autorského dozoru při realizaci stavby „Vybudování 

bezpečných cyklotras ve městě Řevnice – Lávka v Havlíčkových sadech“ do rozpočtového opatření č. 6/2021 ( § 2219 pol. 

6121). 

 

 

          


