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Výpis usnesení přijatých na 118. jednání  rady města Řevnice ze dne 8.3.2017 

(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 
 

 

1) Žádost o souhlas s užitím znaku města – HZS ČR 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 užití znaku města Řevnice v publikaci katalog stanic HZS ČR 

 

2) Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 1552855890 –Pojistná smlouva o pojištění majetku a odpovědnosti –

Region 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 1552855890 –Pojistná smlouva o pojištění majetku a odpovědnosti – Region, jehož 

předmětem je zahrnutí pojištění objektu bez č.p. /č.e. postaveného na pozemku parc.č. 3188 v obci a k.ú. Řevnice (tzv. 

dřevák u nádraží). Platba pojistného byla zvýšena oproti původní částce o 4.000,- Kč za rok s účinností od 11.2.2017. 

 

3)  Smlouva o dílo na zhotovení Projektové dokumentace k realizaci stezek pro terénní cyklistiku v lesích v 

majetku města Řevnice s návazností na okolní města a obce 

 

Usnesení: 

Rada města revokuje:  

 usnesení  schválené  radou města pod bodem 5) dne 21.12.2016 (viz. zápis č. 109) tzn., že nebude uzavřena Smlouva o 

dílo na zhotovení Studie možností realizace stezek pro terénní cyklistiku v lesích v majetku města Řevnice s návazností 

na okolní města a obce s firmou Česká Mountainbiková Asociace, z.s., Kubelíkova 1189/29, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 

28552075 za částku 117.000,- Kč vč. DPH. 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení Projektové dokumentace k realizaci stezek pro terénní cyklistiku v lesích v 

majetku města Řevnice s návazností na okolní města a obce mezi městem Řevnice a Ing. Vlastimilem Rapantem, IČO: 

76405966, Na Horebečví 569, 756 05 Karolinka za částku 97.000,- Kč. Zhotovitel není plátce DPH. 

Rada města ukládá: 

 Ing. Mikulovi připravit žádost na Středočeský kraj o spolufinancování nákladů na Smlouvu o dílo na zhotovení 

Projektové dokumentace k realizaci stezek pro terénní cyklistiku v lesích v majetku města Řevnice s návazností na 

okolní města a obce mezi městem Řevnice a Ing. Vlastimilem Rapantem, IČO: 76405966, Na Horebečví 569, 756 05 

Karolinka. 

 starostovi města uzavřít s firmou Ing. Vlastimil Rapant, IČO: 76405966, Na Horebečví 569, 756 05 Karolinka smlouvu 

o dílo na projekční práce v celkové hodnotě  97.000,- Kč (zhotovitel není plátce DPH) na akci Projektové dokumentace 

k realizaci stezek pro terénní cyklistiku v lesích v majetku města Řevnice s návazností na okolní města a obce  

 ekonomickému odboru zařadit hodnotu projekčních prací  97.000,- Kč do rozpočtového opatření č. 2/2017.  

 

4) Nabídka na zhotovení projektu k dotační akci Rekonstrukce lesní cesty LESNÍ DIVADLO 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nabídku od firmy A.KTI s.r.o., B. Antonínové 251/1, 621 00 Brno – Mokrá Hora, na zhotovení projektových prací 

v celkové hodnotě  205.842,- Kč včetně DPH k dotační akci Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo. Z toho je výše 

uznatelných nákladů dotace 139.585,60 Kč vč. DPH.   

 předložený návrh smlouvy o dílo s firmou A.KTI s.r.o., B. Antonínové 251/1, 621 00 Brno – Mokrá Hora, na zhotovení 

projektových prací v celkové hodnotě  205.842,- Kč včetně DPH k dotační akci Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo  

Rada města ukládá: 

 starostovi města uzavřít s firmou A.KTI s.r.o., B. Antonínové 251/1, 621 00 Brno – Mokrá Hora smlouvu o dílo na 

projekční práce v celkové hodnotě  205.842,- Kč včetně DPH k dotační akci Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo 

 ekonomickému odboru zařadit hodnotu projekčních prací  205.842,- Kč do rozpočtového opatření č. 2/2017. 

 


