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Výpis usnesení přijatých na 125. jednání rady města Řevnice ze dne 8.9.2021 

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

 

 

3) Darovací smlouva od spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko z.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření darovací smlouvy se spolkem Brdy a Podbrdsko z. s., IČ 07384840, sídlem Zborovská 81/11, 150 00, Praha 5d. 

Předmětem smlouvy je finanční dar městu ve výši 15. tisíc Kč pro účely marketingové podpory Lesního divadla , konkrétně 

pro vytištění reklamního baneru.    

 

4) Nabídka opravy Žižkovy ulice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nabídku Miluše Dömové, IČ:11257032, sídlem Hálkova 317, Sadská, na opravu části povrchu Žižkovy ulice a cesty 

k lesnímu divadlu tryskovou metodou Turbo, za cenu 74 334 Kč bez DPH a 89 944,14 Kč včetně DPH.  

 

5) Rekonstrukce dřevěného skladu u nádraží – úprava kamerového zařízení – Dodatek č.1 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č.1 k SOD uzavřené s firmou INVESSALES spol. s r.o., Podskalská 22, Praha 5, IČ: 62957678, na 

úpravy kamerového zařízení v dřevěném skladu u nádraží, ve kterém se z důvodu víceprací navýší původní cena na 

částku 154.962,- Kč bez DPH (187.504,- Kč včetně DPH) 

 Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku o ve výši 13 794,- Kč, o kterou se navyšuje původní smluvní cena, do RO č. 6/2021. 

 

6) Uzavření Dodatku č.1 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování hlasových služeb -Vodafone One 

Net 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Dodatku č.1 k Rámcové smlouvě Vodafone OneNet č. 1-174649637433_0 o prodeji zboží a poskytování služeb 

se společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2 nám. 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, 

zastoupené Evou Hrdličkovou, kterým se prodlužuje doba trvání smlouvy uzavřené dne 1.10.2019 o následujících 24 

měsíců (tj. 1.10.2021 – 30.9.2023) a Dílčí smlouvy o poskytování služeb Vodafone One Net – Hlasové služby aktualizované 

pro období 1.10.2021 – 30.9.2023.  

 

7) Budova HZS - oprava a doplnění žaluzií 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na opravu a doplnění okenních žaluzií do budovy HZS od firmy BS SERVIS Řevnice s.r.o., Zátiší 908, 

Řevnice, IČ: 45148333 za celkovou částku 4.634,30 Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku ve výši 4.635,- Kč na opravu a doplnění žaluzií do rozpočtového opatření 

č. 6/2021. 

 

8) Dodatek č.1 ke smlouvě „Doplnění terénních depresí rekultivační vrstvy tělesa skládky Řevnice“ -ISP  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Doplnění terénních depresí rekultivační vrstvy tělesa skládky Řevnice“ mezi 

městem Řevnice a společností ISP s.r.o, Modřanská 11, 143 00 Praha 4,IČ: 45791848, jehož předmětem je navýšení ceny 

předmětu díla spočívající v naložení, přepravě a rozprostření materiálu o objemu 1520 m3, tedy o 320 m3 více než smlouvou 

sjednaném množství 1200 m3. Cena díla se tedy tímto dodatkem navyšuje o částku 145.760,- Kč bez DPH (176.369,60 Kč vč. 

DPH).  

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit celkovou částku ve výši 177.000,- Kč na doplnění terénních depresí rekultivační vrstvy 

tělesa skládky do rozpočtového opatření č. 6/2021 

 

 


