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  Výpis usnesení přijatých na 184. jednání  rady města Řevnice ze dne 18.7.2018 

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

 

 

2) Smlouva o dílo na projekt „Parkoviště a zpevněné plochy „U hřbitova“ 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace k akci „Parkoviště a zpevněné plochy „U hřbitova“  

s Ing. Vítem  Bartošem, Májová 205, 251 67 Pyšely, IČ: 70405981 za cenu 85.000,- Kč bez DPH (tj. 102.850,-Kč  vč. 

DPH). 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 102.850,- Kč na zpracování projektové dokumentace k akci „Parkoviště a 

zpevněné plochy „U hřbitova“ do rozpočtového opatření č. 5/2018 

 

3) Výběrové řízení na zakázku „Výběr technického dozoru stavebníka a BOZP – Přednádražní prostor 

Řevnice“ a složení komise pro otevírání obálek. 

Usnesení:  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Výběr technického dozoru 

stavebníka a BOZP - Přednádražní prostor Řevnice“. 

Rada města jmenuje: 

 komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a nejvhodnějšího uchazeče pro výběrové řízení na 

zakázku „Výběr technického dozoru stavebníka a BOZP - Přednádražní prostor Řevnice“ ve složení: p. Bohdana 

Slámová, p. Jana Petrášková, Ing. Tomáš Smrčka, náhradník MgA. Marie Reslová. 

 

 

4) Výběrové řízení na zakázku „Výběr technického dozoru stavebníka a BOZP – Revitalizace Základní 

školy Řevnice“ a složení komise pro otevírání obálek.  

Usnesení: 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Výběr technického dozoru 

stavebníka a BOZP – Revitalizace Základní školy Řevnice“ 

Rada města jmenuje: 

 komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a nejvhodnějšího uchazeče pro výběrové řízení na 

zakázku „Výběr technického dozoru stavebníka a BOZP – Revitalizace Základní školy Řevnice“ ve složení: p. 

Bohdana Slámová, p. Jana Petrášková, Ing. Tomáš Smrčka, náhradník MgA. Marie Reslová. 

 

5) Výběrové řízení na zakázku„Výběr technického dozoru stavebníka a BOZP – Sběrný dvůr Řevnice“ a 

složení komise pro otevírání obálek  

Usnesení: 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Výběr technického dozoru 

stavebníka a BOZP – Sběrný dvůr Řevnice“ 

Rada města jmenuje: 

 komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a nejvhodnějšího uchazeče pro výběrové řízení na 

zakázku „Výběr technického dozoru stavebníka a BOZP – Sběrný dvůr Řevnice“ ve složení: p. Bohdana Slámová, 

p. Jana Petrášková, Ing. Tomáš Smrčka, náhradník MgA. Marie Reslová. 

 

6) Příkazní smlouva s firmou Kapex na kompostéry - dodatek č. 1 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené mezi městem Řevnice a firmou Kapex s.r.o., Krajinská 33/5, 370 

01 České Budějovice, IČ: 28082745 dne 14.7.2017 na zpracování žádosti a administraci projektu pořízení 

kompostérů pro město Řevnice a obec Svinaře v přiloženém znění, jehož předmětem je změna obsahu jednotlivých 

etap projektu. Finanční nároky akce se nemění. 
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7) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku parc. č. 1271/1 pro umístění stánku pro 

prodej květin 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem a Lucií Šarounovou, IČ: 70134898 dne 9.5.2018 na 

pronájem části pozemku parc. č. 1271/1 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 13 m
2
 (2,5 x 5,2 m) za účelem umístění 

stánku pro prodej květin, jehož předmětem je snížení nájmu z 1200,- Kč/m
2
/rok na 700,- Kč/m

2
/rok a zvětšení 

plochy pronajaté části pozemku parc.č. 1271/1 na 15 m
2
 (3 x 5 m). 

 

8) Schválení vítězné nabídky k akci „Výměna plynových kotlů v bytovém domě č.p. 27“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení na zakázku s názvem „Výměna plynových kotlů v bytovém domě č.p. 27“, firmu Petr 

Bergr, Husova 494, 252 30 Řevnice, IČ: 414 45 899, nabídková cena 190 336,00 Kč bez DPH (218 886,40 Kč včetně 

DPH). 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru připravit k uzavření smlouvu o dílo na zakázku z názvem „Výměna plynových kotlů v 

bytovém domě č.p. 27“ s firmou Petr Bergr, Husova 494, 252 30 Řevnice, IČ: 414 45 899 a předložit ji ke schválení 

radě města. 

 

9)  Záměr vyhlášení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce částí ulic Karlštejnská, Růžová a Tyršova 

asfaltovým recyklátem“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr vyhlášení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce částí ulic Karlštejnská, Růžová a Tyršova“ v rozsahu 

Karlštejnská 1846 m
2
, Růžová 599 m

2
 a Tyršova 794 m

2
. Rekonstrukce povrchů bude spočívat ve stržení na pláň, 

válcování a položení asfaltového recyklátu v tl. 100 mm, nástřiku emulze a zadrcení kameniva. Dvě křižovatky ulice 

Růžová budou provedeny horkou balenou směsí v tl. 100 mm.  

Rada města jmenuje: 

 komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a výběr nejvhodnějšího uchazeče pro výběrové řízení 

na akci „Rekonstrukce částí ulic Karlštejnská, Růžová a Tyršova“ ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Mojmír 

Mikula, Jana Petrášková, náhradník: MgA. Marie Reslová. 

Rada města rozhodla: 

 o udělení výjimky ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 3/2015, spočívající ve zkrácení 

lhůty pro podání nabídek na 12 kalendářních dnů z důvodu vhodných klimatických podmínek a dobré dostupnosti 

asfaltového recyklátu. 

Rada města ukládá:  

 vedoucí ekonomického odboru zajistit zveřejnění zadávacích podmínek a informace o udělení výjimky (zkrácení 

lhůty pro podání nabídek) v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 3/2015.  

 ekonomickému odboru zařadit částku 1.500.000,- Kč na opravy komunikací Růžová, Tyršova a Karlštejnská 

recyklátem do rozpočtového opatření č. 5/2018. 

 

 

 


