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Výpis usnesení přijatých na 186. jednání  rady města Řevnice ze dne 8.8.2018 

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

 

 

3) Zpracování projektových dokumentací – ul. Sochorova/J. Veselého, ul. Divadelní, Příkrá a 

Vrchlického   

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 cenové nabídky od firmy Ing. Lubomír Kovář, Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o., Praha 9, IČ: 18626084 na 

vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Sochorova v délce cca 350 m a J. Veselého v délce 100 m 

(včetně řešení likvidace dešťových vod, stání pro kontejnery, vyřešení bezpečnosti společné dopravy s chodci a 

cyklisty) v ceně 240.000,- Kč bez DPH (290.400,- Kč s DPH), ul. Divadelní v délce cca 90 m (včetně řešení likvidace 

dešťové vody, napojení na krajskou komunikaci) v ceně 60.000,- Kč bez DPH (72.600,- Kč s DPH), ul. Příkrá v délce 

cca 130 m (včetně řešení likvidace dešťové vody, napojení na krajskou komunikaci) v ceně 70.000,- Kč bez DPH 

(84.700,- Kč s DPH) a ul. Vrchlického v délce cca 300 m (včetně řešení likvidace dešťové vody a řešení nájezdů do 

přilehlých ulic) v ceně 170.000,- Kč bez DPH (205.700,- Kč s DPH). 

 uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. Lubomír Kovář, Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o., Praha 9, IČ: 

18626084 na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Sochorova v délce cca 350 m a J. Veselého 

v délce 100 m (včetně řešení likvidace dešťových vod, stání pro kontejnery, vyřešení bezpečnosti společné dopravy 

s chodci a cyklisty) v ceně 240.000,- Kč bez DPH (290.400,- Kč s DPH), ul. Divadelní v délce cca 90 m (včetně řešení 

likvidace dešťové vody, napojení na krajskou komunikaci) v ceně 60.000,- Kč bez DPH (72.600,- Kč s DPH), ul. 

Příkrá v délce cca 130 m (včetně řešení likvidace dešťové vody, napojení na krajskou komunikaci) v ceně 70.000,- 

Kč bez DPH (84.700,- Kč s DPH) a ul. Vrchlického v délce cca 300 m (včetně řešení likvidace dešťové vody a řešení 

nájezdů do přilehlých ulic) v ceně  170.000,- Kč bez DPH (205.700,- Kč s DPH). 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 653.400,- Kč na projekty rekonstrukce komunikací do rozpočtového opatření 

č. 5/2018 (§ 2212/pol. 5169). 

              

4) Smlouva o dílo - opravy komunikací Řevnice - Street s.r.o. 

Rada města schvaluje:  

 uzavření smlouvy o dílo na realizaci oprav výtluků a dalších poruch v povrchu některých komunikací ve městě se 

společností Street s.r.o., IČ: 24663310, sídlem Srbova 360/1, Praha 8, za cenu 91.140,- Kč bez DPH, tj. 110.279,40 Kč 

včetně DPH.  

              

5) Prodej hrobového zařízení – hrobové místo č. 456 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 prodej movité věci – hrobového zařízení (rám, deska, pomník) - na hrobovém místě č. 456 na veřejném pohřebišti v 

Řevnicích, paní R. V., Dobřichovice za kupní cenu 500,- Kč. 

 

6) Projektová dokumentace na obnovu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad – smlouva o dílo 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 nabídku firmy ARCHUM architekti s.r.o., Oldřichova 187/55, 128 00 Praha Nusle, IČ: 01894871 na vypracování 

společné projektové dokumentace DÚR a DSP na obnovu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v rozsahu 

architektonicko-stavební část, včetně inženýrské činnosti a koordinace s projektem rekonstrukce komunikací II/115 

(kancelář SHB a.s. – Ing. E. Konečný), včetně odhadu nákladů a veřejného projednání za celkovou cenu  586.000,- 

Kč bez DPH (709.600,- Kč vč. DPH). Cena neobsahuje dopravní řešení a inženýrské sítě, které pro část II/115 budou 

součástí projektu rekonstrukce krajské komunikace (SHB a.s.) a zbývající část náměstí město zadá samostatně. 

 uzavření smlouvy o dílo ARCHUM architekti s.r.o., Oldřichova 187/55, 128 00 Praha Nusle, IČ: 01894871 na 

vypracování společné projektové dokumentace DÚR a DSP na obnovu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v rozsahu 

architektonicko-stavební část, včetně inženýrské činnosti a koordinace s projektem rekonstrukce komunikací II/115 

(kancelář SHB a.s. – Ing. E. Konečný), včetně odhadu nákladů a veřejného projednání za celkovou cenu 586.000,- 

Kč bez DPH (709.600,- Kč vč. DPH). 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 39.600,- Kč na projekt obnovy náměstí Krále Jiřího z Poděbrad do 

rozpočtového opatření č. 5/2018 (§3636/pol.6129). 
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7) Výpůjčka veřejného prostranství – Náruč, z.s. - Hravě a zdravě 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 bezplatnou výpůjčku veřejného prostranství (nám. Krále Jiřího z Poděbrad, okolí „Zámečku“, Havlíčkovy sady) 

spolku Náruč, IČ: 70106339 v sobotu 8. září 2018 od 11 do 19 hodin, a to za účelem uspořádání rodinného festivalu 

Hravě a zdravě za podmínky, že zůstane z bezpečnostních důvodů zachován průjezd silnicí II/115 (jeden jízdní 

pruh). 


