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Výpis usnesení přijatých na 189. jednání  rady města Řevnice ze dne 29.8.2018 

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

 

3) Objednání tisku knihy „Rok 1918 v Řevnicích“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 objednání tisku 300 ks knihy „Rok 1918 v Řevnicích“, která bude vydána k příležitosti oslav 100. výročí vzniku 

republiky u firmy Tiskárny MAESTRO spol. s r.o., 252 29 Lety, Na víru 79, IČ: 47547308 za částku 20.480,- Kč bez 

DPH (tj. 24.780,80 Kč vč. DPH). 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 24.780,80 Kč na tisk 300 ks knihy „Rok 1918 v Řevnicích“ do rozpočtového 

opatření č. 5/2018 (§ 3392, pol. 5169).  

 

4) Smlouva o pronájmu pozemku – NEW WAVE location s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o pronájmu pozemku se společností NEW WAVE location s.r.o., IČ: 28914058, se sídlem 

Chvalova 1091/7, 130 00 Praha 3, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 114/1 v k.ú. Řevnice (nám. 

Krále Jiřího z Poděbrad) o výměře 365 m
2
 a pronájem částí pozemků parc.č. 44 a parc.č.  110 v k.ú. Řevnice (ul. B. 

Němcové a ul. Legií) o výměře 450 m
2
 dne 21.9.2018 za účelem parkování techniky, užívání jako zázemí a natáčení 

záběrů do audiovizuálního díla za celkové nájemné 8.150,- Kč + DPH.  

 

5) Schválení zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na stavbu „Revitalizace Základní školy 

Řevnice“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací v rámci projektu: „Revitalizace 

Základní školy Řevnice“ 

Rada města jmenuje: 

 komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. arch. Lukáš Ballek, Ing. Tomáš Smrčka, Bohdana 

Slámová, náhradníci: Michal Kliner, Jana Petrášková  

 

6) Schválení vítězné nabídky a uzavření smlouvy o dílo na akci „Přednádražní prostor v Řevnicích“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení na zakázku s názvem „Přednádražní prostor v Řevnicích“, firmu EMEXKON s.r.o., 

Letenská 121/8, Praha 1, IČ: 05019524, za nabídkovou cenu 14 224 476,- Kč bez DPH (17 211 616,- Kč vč. DPH). 

 uzavření smlouvy o dílo s firmou EMEXKON s.r.o., Letenská 121/8, Praha 1, IČ: 05019524. 

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou EMEXKON s.r.o., Letenská 121/8, Praha 1, IČ: 05019524 na 

upravenou nabídkovou cenu ve výši 12 925 767,- Kč bez DPH (15 640 178,- Kč vč. DPH). 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 6.220.089,- Kč na akci „Přednádražní prostor v Řevnicích“ do rozpočtového 

opatření č. 5/2018 (§ 2219, pol. 6121 

 

7) Pronájem bytu č. 3 v bytovém domě č.p. 27 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem bytu č. 3 v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích paní M. V., s adresou trvalého 

bydliště 267 27 Svinaře a to na dobu od 1.9.2018 do 31.7.2019 za nájemné ve výši 83,70 Kč/m
2
/měsíc a uzavření 

nájemní smlouvy.  

 

                          8) Výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby „Sběrný dvůr  Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vyloučení účastníků – ZKZ Chomutov, s.r.o., Dolní 3354, 430 01 Chomutov, IČ: 44567987 a AQUATEST a.s., 

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5, IČ: 44794843 z účasti v zadávacím řízení na zhotovitele stavby „Sběrný dvůr 

Řevnice“  z důvodu nesplnění zadávacích podmínek zadavatele. 

 vítěze výběrového řízení na zhotovitele stavby „Sběrný dvůr Řevnice“ firmu I S P s.r.o., Modřanská 1387/11, 143 00 

Praha 4, IČ: 45791848, nabídková cena 13 067 890,- Kč bez DPH; 
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 uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na zhotovitele stavby „Sběrný dvůr Řevnice“ firmou I S P s.r.o., 

Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4, IČ: 45791848.   
 


