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Výpis usnesení přijatých na 169. jednání rady města Řevnice ze dne 14.9.2022 

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

 

 

 

3) Nabídka a uzavření SOD na diagnostický průzkum pilířů-PONTEX 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• uzavření smlouvy o dílo s firmou PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ 40763439 na provedení diagnostického 

průzkumu pilířů mostu přes Berounku (ulice Rovinská) za cenu 189.960,- Kč (229.852,- Kč vč. DPH) sestávající 

z průzkumu kvality betonu (provedení vývrtů), laboratorního vyhodnocení, mimořádné prohlídky konstrukce, 

potápěčské prohlídky štětových základů,  návrhu oprav a vypracování protokolu. 

Rada města ukládá : 

• EO zařadit náklad na diagnostický průzkum pilířů lávky ve výši 229.852,- Kč do rozpočtu na rok 2023 

 

4) Nahrazení přímotopů v kancelářích sběrného dvora 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• nabídku na výměnu přímotopných těles v kancelářích sběrného dvora za klimatizační jednotku Toshiba Seiya New 

(chlazení + topení) za cenu 34.099,- Kč bez DPH 41.260,- Kč vč. DPH) od firmy Jan Prachař, IČ 87932628, Čisovice 143, 

PSČ 252 04 

Rada města ukládá : 

• EO zařadit náklad výměnu topení v kancelářích sběrného dvora ve výši 41.260,- Kč do rozpočtového opatření  

č. 4/2022 

 

 

5) Zadávací dokumentace na poptávku projektových prací na rekonstrukci komunikací 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

• zadávací dokumentaci na poptávku projektových prací na rekonstrukci povrchů ulic Bezručova, Pod Selcem, K. Čapka, 

Masarykova a Karla Mündla a vyřešení hospodaření s povrchovou vodou. 

 

6) Parkování ve slepé části ulice Nerudova – stížnost občanů 

Usnesení: 

Rada města ukládá:  

• ekonomickému odboru města navrhnout a projednat řešení parkování ve slepé části ulice Nerudova nad ulicí 5. května. 

 

7) Vývoz a likvidace starých jímek na pozemku ZŠ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• cenovou nabídku na vývoz, likvidaci a zasypání starých jímek na školním pozemku pod jídelnou od firmy FARMA 

Hlásná Třebáň s.r.o., Jan Skořepa, IČ: 28495896, s částkou 54.930,00 Kč bez DPH.  

Rada města ukládá: 

• ekonomickému odboru částku ve výši 66.465,30 Kč včetně DPH na opravu kanalizace zařadit do rozpočtového opatření 

č. 3/2022 (§3113, pol. 5169). 

 

 

 

          


