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Výpis usnesení přijatých na 131. jednání rady města Řevnice ze dne 27.10.2021 

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

 

 

3) Operační plán zimní údržby 2021/2022 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• operační plán zimní údržby na období 1. 11. 2021 – 31. 3. 2022. 

 

4) Dodatek č.2 k Rámcové smlouvě o dílo o provedení těžebních prací v nahodilé těžbě při kůrovcové kalamitě 

– p. Pražský 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o dílo o provedení těžebních prací v nahodilé těžbě při kůrovcové kalamitě, 

uzavřené mezi městem Řevnice a firmou Jiří Pražský, K.Mündla 810,252 30 Řevnice, IČ: 07233990, DIČ:CZ9509270001, 

jehož předmětem je úprava ceny za těžbu, sortimentaci a přiblížení na 450,- Kč/m3 bez DPH.  

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit 400.000, - Kč na provedení těžebních prací v nahodilé těžbě při kůrovcové kalamitě  

   do rozpočtového opatření č. 7/2021. 

 

5) Cenová nabídka a uzavření smlouvy o dílo na obnovu lesních cest po povodních červen 2021 – O.Frank 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku a následné uzavření smlouvy o dílo s Ondřejem Frankem, Skramníky 8, 282 01 Klučov, IČ: 01377175 

na obnovu lesních cest po povodních v červnu a červenci 2021, za celkovou částku 273.000, - Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 273.000, - Kč na obnovu lesních cest po povodních v červnu a červenci do 

rozpočtového opatření č.7/2021. 

 

6) Informace o jednání členských schůzí Dolnoberounského vodárenského družstva 

Rada města bere na vědomí informaci starosty města o průběhu jednání členské schůze Dolnoberounského vodárenského 

družstva dne 7.6.2021 a o průběhu jednání členské schůze Dolnoberounského vodárenského družstva dne 11.10.2021. 

 

7)  Smlouva o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnice 

Usnesení 

Rada města: 

• schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnice se společností 

Dolnoberounské vodárenské družstvo, IČ 09858326, sídlo Na Bořích 1077, Řevnice, podle které bude od 1.1.2022 

společnost zajišťovat komplexní provoz vodohospodářské infrastruktury města. 

 

8)  Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnice 

Usnesení 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Dohody o ukončení smlouvy o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnice se společností 

Ekos Řevnice, spol. s r.o., IČ 47551828, sídlo Na Bořích 1077, Řevnice ke dne 31.12.2021 z důvodu provozování 

infrastruktury města od 1.1.2022 novou společností Dolnoberounské vodárenské družstvo.  

• při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 

47551828 uzavření Dohody o ukončení smlouvy o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnice se 

společností Ekos Řevnice, spol. s r.o., IČ 47551828, sídlo Na Bořích 1077, Řevnice ke dne 31.12.2021 z důvodu 

provozování infrastruktury města od 1.1.2022 novou společností Dolnoberounské vodárenské družstvo.  

 

9) Kupní smlouva na provozní vybavení Dolnoberounského vodohospodářského družstva  

Usnesení 

Rada města schvaluje: 

• při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 

47551828 uzavření kupní smlouvy na provozní vybavení mezi společností EKOS Řevnice, spol. s.r.o, Na Bořích 1077, 252 

30 Řevnice, IČ: 47551828 a Dolnoberounským vodárenským družstvem, Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 09858326. 

 

 

 

10) Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice - dodatek č. 3  
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Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, Plzeň, IČ: 

27967638, kterým se schvalují nepodstatné změny projektu, které jsou bez finančního dopadu do celkové ceny díla. 

 

11) Souhlas s umístěním sídla POBERO s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• umístění sídla nově založené meziobecní svozové společnosti POBERO s.r.o. na adrese Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice. 

 

12) Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství Elektrowin 

Usnesení : 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

s firmou ELEKTROWIN a.s., sídlo Michelská 300/60, Praha 4 140 00, IČ 27257843, kterou se nahrazuje dříve 

uzavřená smlouva z roku 2007 z důvodu nové právní úpravy odpadové legislativy. 

 

13) Cenová nabídka a uzavření smlouvy o dílo na vybudování el. přípojky pro štípací stroj 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku a následné uzavření smlouvy o dílo s Pavlem Oličem, U Rozvodny 241, 266 01 Tetín, IČ: 03820327 na 

vybudování el. přípojky pro štípací stroj, umístěný v areálu sběrného dvora na adrese Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, 

za celkovou částku 129.648, - Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru zařadit částku 129.648,- Kč na vybudování el. přípojky pro štípací stroj do rozpočtového opatření 

č.7/2021. 

 

 


