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Výpis usnesení přijatých na 186. jednání  rady města Řevnice ze dne 30.7.2018 

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

 

3) Pachtovní smlouva – pozemky parc. č. 3311/1 a parc. č. 3311/6 – Státní pozemkový úřad 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření pachtovní smlouvy č. 65N18/81 s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem s účinností od 

1.10.2018 na užívání pozemku parc.č. 3311/1 v k.ú. Řevnice (orná půda, 417 m
2
) a pozemku parc. č. 3311/6 v k.ú. 

Řevnice (orná půda, 2110 m
2
) za celkové roční pachtovné 500,- Kč.  

 

4) Smlouva o uměleckém vystoupení - Emauzský sbor a orchestr 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření smlouvy o uměleckém vystoupení se zapsaným spolkem Emauzský sbor a orchestr, IČ: 26557193, jejímž 

předmětem je odehrání koncertu ke 100. výročí republiky dne 21.10.2018 od 17 hodin v řevnickém kostele Sv. 

Mořice za celkovou odměnu ve výši 15.000,- Kč. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 15.000,- Kč do rozpočtového opatření č. 5/2018 

 

5) Smlouva o dílo Petr Bergr – výměna kotlů v bytovém domě č.p. 27 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

• uzavření smlouvy o dílo s firmou Petr Bergr, se sídlem Husova 494, 252 30 Řevnice, IČ 41445899, jejímž předmětem 

je výměna 4 plynových kotlů v bytovém domě č.p. 27 v Řevnicích za celkovou cenu díla 190 336,- Kč bez DPH. 

 

6) Výběrová řízení na zakázku „Výběr technického dozoru stavebníka a BOZP – Přednádražní prostor 

Řevnice“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku na zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Přednádražní prostor Řevnice“od 

Družstva Revital, Strojírenská 260, 155 21 Praha 5 - Zličín, IČ: 00505803, zastoupeného ing. Jaroslavem Kubátem, 

za nabídkovou cenu ve výši  112.800,- Kč bez DPH (136.488,- Kč vč. DPH za předpokladu výkonu činnosti v trvání 6 

měsíců) a uzavření smlouvy na výkon dozoru stavebníka. 

 cenovou nabídku na zajištění činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „Přednádražní prostor Řevnice“od 

Ing. Jaroslava Ptáčka, Varnsdorfská 330/19, 190 00 Praha 9, IČ: 88920372, za nabídkovou cenu ve výši 48 .000,- Kč 

bez DPH (58.800,- Kč vč. DPH za předpokladu výkonu činnosti v trvání 6 měsíců) a uzavření smlouvy na výkon 

koordinátora BOZP. 

 

7) Výběrové řízení na zhotovitele zakázky: „Stavební úpravy stanice HZS“ + jmenování komise 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 podklady pro zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele stavebních 

prací na akci: „Stavební úpravy stanice HZS“ v přiloženém znění.  

Rada města jmenuje: 

 komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: npor. Bc. Český, Ing. Smrčka, Ing. Kozák, náhradník: 

MgA. Reslová. 
 

8) Návrh programu zasedání ZM č. 30 – 13.8.2018 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 30, které se bude konat dne 13.8.2018 v budově 

městského úřadu Řevnice od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

2) Schválení programu 

3) Přijetí darů od 2 Q spol. s r.o. – stavba cesty pro pěší a dešťová kanalizace   

4) Majetkoprávní vypořádání mezi městem Řevnice a 2Q spol. s r. o. – pozemky pod cestou 

5) Závěr 
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9) Výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce částí ulic Karlštejnská, Růžová a Tyršova 

asfaltovým recyklátem“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 cenovou nabídku firmy HES stavební s.r.o., IČ: 28143213 na provedení stavby „Rekonstrukce částí ulic 

Karlštejnská, Růžová a Tyršova asfaltovým recyklátem“ za částku 1.264 580,- Kč bez DPH.  

 uzavření smlouvy o dílo s firmou HES stavební s.r.o., IČ: 28143213, jejímž předmětem je provedení díla 

„Rekonstrukce částí ulic Karlštejnská, Růžová a Tyršova asfaltovým recyklátem“ za částku 1.264 580,- Kč bez 

DPH.  
 

 

10) Zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Sběrný dvůr Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města ruší:  

 na doporučení hodnotící komise zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Sběrný dvůr 

Řevnice“ podle ust. § 53 odst. 7 ve spojení s ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je chyba v zadávací dokumentaci při uvedení nesprávné jednotky 

množství u položky č. 40 výkazu výměr, kdy po skončení lhůty pro podání nabídek nelze měnit či jakkoliv doplňovat 

nabídky o údaje, které jsou předmětem hodnocení nabídek, což v posuzovaném případě je kritérium „nejnižší 

nabídková cena bez DPH“.  

 

 
11) Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na stavbu „Sběrný dvůr Řevnice“  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací v rámci projektu „Sběrný dvůr 

Řevnice“ v přiloženém znění.  

Rada města jmenuje:  

 komisi pro otevírání obálek ve složení Ing. Tomáš Smrčka, Bohdana Slámová a Ing. Petr Kozák, náhradník Petra 

Karešová.  
 

 

 

 


