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Výpis usnesení přijatých na 168. jednání rady města Řevnice ze dne 7.9.2022 

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

 

 

 

3) Komunikace Řevnice – zrušení výběrového řízení 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• vydání rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby „Komunikace Řevnice“ vyhlášeného dne 

11.7.2022 v režimu užšího řízení 

 

4) Komunikace Řevnice – nová zadávací dokumentace výběrového řízení 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• novou zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na výběr zhotovitele stavby „Komunikace Řevnice“, které bude 

vyhlášeno bezprostředně po zrušení předchozího výběrového řízení 

 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku od firmy Václav Měřička, Údraž 71, 397 01, Albrechtice nad Vltavou, IČ 05685591 na provedení 

těžebních prací a přibližování dříví v lokalitě Burešova cesta, za částku 490,- Kč za m3 včetně DPH. Předpokládaný 

objem práce 100 m3. 

 

5) Smlouva o rozvoji území ulice Náplavní 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření Smlouvy o rozvoji území se stavebníkem Pejdlova Rosička, s.r.o., Pejdlova Rosička 7, Jarošov nad Nežárkou, 

IČ 02461013, jejímž předmětem je příspěvek stavebníka ve výši 124.330,- Kč na veřejnou infrastrukturu  podle Zásad 

pro výstavbu na území města Řevnice schválených zastupitelstvem města dne 7.9.2020 v souvislosti s výstavbou 

novostavby domu pro administrativu v ulici Náplavní na pozemku parc.č. 3278/2  v k.ú. Řevnice a realizace související 

veřejné infrastruktury (nové dopravní napojení, přípojka NN, vodovodu a kanalizace). 

 

6) Informace o valné hromadě honebního společenství 

 

Rada města bere na vědomí zprávu starosty města o konání a výsledcích valné hromady honebního společenství.    

 

7) Dodatek č. 3 – ke smlouvě  BOZP a PO CIVOP s.r.o., úprava ceny 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb BOZP a PO uzavřené mezi městem a společností CIPOP s.r.o. 

Předmětem dodatku je navýšení ceny za poskytování služeb bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární 

ochrany (PO) o 9,8 procent. Společnost CIVOP poskytuje služby pro městský úřad, technické služby, městskou policii a 

sběrný dvůr.  

          


