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Výpis usnesení přijatých na 133. jednání rady města Řevnice ze dne 16.11.2021 

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

 

 

 

3) REMA systém - uzavření smlouvy o zřízení místa zpětného odběru 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru s firmou REMA systém, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 1667/64, 

IČ 64510263 na zřízení místa zpětného odběru elektrozařízení, odpadních baterií nebo akumulátorů. 

 

4) Nabídka pronájmu bagru na výstavbu hrází v rokli u Sádecké ulice -T4Building 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nabídku společnosti T4Building, s.r.o., sídlem Třídvorská 1386, Kolín, IČ:04352530, na práce bagrem při opravě hrází 

v rokli u Sádecké ulice za cenu 14.400,- Kč bez DPH a 17.424,- Kč včetně DPH.  

Rada města ukládá 

• vystavit vedoucímu technických služeb objednávku pro společnost T4Building, s.r.o., sídlem Třídvorská 1386, Kolín, 

IČ:04352530, na práce bagrem při opravě hrází v rokli u Sádecké ulice za cenu 14.400,- Kč bez DPH.  

 

5) Nabídka opravy chodníku v ulici V Souhradí -B.U.V.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• nabídku společnosti B.U.V. spol. s r.o., sídlem Radlická 591/115, 158 00 Praha 5, IČ:41192231, za cenu 51 887 Kč bez 

DPH a 58 603 Kč včetně DPH na opravu dvou míst chodníku v ulici V Souhradí pro omezení záplavy sousedních 

soukromých pozemků. 

Rada města ukládá: 

• vystavit vedoucímu technických služeb objednávku společnosti B.U.V. spol. s r.o., sídlem Radlická 591/115, 158 00 Praha 

5, IČ:41192231, za cenu 51.887,- Kč bez DPH a 58.603,- Kč včetně DPH na opravu dvou míst chodníku v ulici V Souhradí 

pro omezení záplavy sousedních soukromých pozemků. 

 

6) Cenová nabídka na administraci výběrového řízení k akci – „Stavební úpravy stávajícího objektu - 

Hasičská zbrojnice Řevnice č.p.174“ – TNT Consulting, s.r.o.   

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku vystavení objednávky, firmě TNT Consulting , s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, IČ: 25528114 

na administraci výběrového řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy stávajícího objektu  - Hasičská zbrojnice 

Řevnice č.p.174“ za částku 42.350,- Kč vč. DPH. 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru zařadit částku 42.350,- Kč za administraci výběrového řízení na akci „Stavební úpravy 

stávajícího objektu  - Hasičská zbrojnice Řevnice č.p.174“ společností TNT Consulting, s.r.o., do rozpočtového opatření 

č.7/2021, § 5512, pol. 6121. 

 

7) Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na stavby „Stavební úpravy stávajícího objektu – hasičská 

zbrojnice Řevnice č.p. 174“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací v rámci projektu: „Stavební úpravy 

stávajícího objektu – hasičská zbrojnice Řevnice č.p. 174“  

Rada města jmenuje: 

• komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Bohdana Slámová, Michal Kliner náhradníci: Věra 

Jaskevičová, Martin Lapeš 

 

8) Snížení  energetické náročnosti veřejného osvětlení 

Rada města schvaluje : 

• uzavření smlouvy o dílo se společností Agentura regionálního rozvoje ČR, MOLATRADE s.r.o., Osek Nad Bečvou 207, 

751 22, IČ 04634276 na vypracování projektové dokumentace, energetického posudku, administrace žádosti o dotaci, 

zajištění zadávacího řízení, autorský dozor a realizační managment projektu Snížení energetické náročnosti a světelného 

znečištění veřejného osvětlení v Řevnicích za celkovou cenu 245.872,- Kč vč. DPH (203.200,- Kč bez DPH) 
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• podání žádosti o dotaci na projekt Snížení energetické náročnosti a světelného znečištění veřejného osvětlení v Řevnicích  

do programu Efekt vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Dotace je maximálně 4 mil. Kč ve výši 100 % 

(maximálně však 30,- Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně) z uznatelných nákladů, kterými jsou technické 

dokumenty (projekt, energetický posudek), stožáry vč.základů, výložníky, svítidla, rozvaděče vč.řídících prvků, 

technický a autorský dozor. Podmínky dotace jsou úspora elektrické energie minimálně 30 %, teplota chromatičnosti 

nových svítidel menší nebo rovna 2700 K, dodržení požadavku technických norem. 

Rada města ukládá : 

• EO zapracovat náklady na projekt Snížení energetické náročnosti a světelného znečištění veřejného osvětlení 

v Řevnicích ve výši 245.872,- Kč do rozpočtu na rok 2022. 

 

9) Dotace na pořízení automobilu a vybavení pro pečovatelskou službu 

Rada města schvaluje : 

• nabídku společnosti Equica, a.s., Rubeška 215/1, Praha 9 Vysočany, IČ 26490951 za cenu 55.000,- Kč bez DPH (66.550,- 

Kč vč. DPH) na zpracování studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci do Programu REACT-EU financovaného 

z IROP, výzva č.101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností na pořízení  automobilu, vybavení  a 

úpravy prostor  pro činnost pečovatelské služby 

• podání žádosti o dotaci do programu REACT-EU financovaného z IROP, výzva č.101 Sociální infrastruktura se 

zvýšenou energetickou účinností na pořízení  automobilu, vybavení  a úpravy prostor  pro činnost pečovatelské služby 

Rada města ukládá : 

• EO zapracovat náklady ve výši 66.550,- Kč na zpracování studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci do Programu 

REACT-EU financovaného z IROP, výzva č.101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností na pořízení  

automobilu, vybavení  a úpravy prostor  pro činnost pečovatelské služby do nejbližšího rozpočtového opatření. 

 


