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Výpis usnesení přijatých na 190. jednání  rady města Řevnice ze dne 5.9.2018 

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

 

3) Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě - ZD Mořina 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 29.9.2014 mezi městem Řevnice a Zemědělským družstvem 

Mořina, IČ: 00103004 v přiloženém znění. Předmětem dodatku je snížení počtu propachtovaných pozemků z 33 na 

27 o celkové výměře 25321 m
2
 a to z důvodu převodu 6 pozemků do vlastnictví Kláštera dominikánů Praha. 

 

 

4) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – část pozemku parc. č. 3659/2 - EKOS Řevnice, spol. s r. o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Řevnice a společností EKOS Řevnice, spol. s r.o., 

IČ: 47551828, v přiloženém znění. Na základě dodatku bude nájemné za užívání části pozemku parc.č. 3659/2 o 

výměře 11663 m
2
 v obci a k.ú. Řevnice hrazeno městem Řevnice společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. až od 

prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni vydání souhlasu příslušného stavebního úřadu 

s užíváním stavby „Rozšíření Sběrného dvora Řevnice“.  

Rada města souhlasí: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě uzavřené mezi městem Řevnice a společností EKOS Řevnice, spol. s r.o., IČ: 47551828, v přiloženém znění.  

 

5) Výsledky EKOS  -  7/2018 

Rada města bere na vědomí: 

 výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 

Řevnice za období 7/2018. 

 

 

6) Nabídka projekčních prací k akci „Přístavba a stavební úpravy smuteční síně včetně hygienického 

zázemí v Řevnicích“ – FEMME ARCH s.r.o.,  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 cenovou nabídku FEMME ARCH s.r.o. , Revoluční 1220, Řevnice, IČ: 28252250 na projekční práce související 

s akcí „Přístavba a stavební úpravy smuteční síně včetně hygienického zázemí  v Řevnicích“za částku 82.830,- Kč. 

Zhotovitel není plátcem DPH. Rozpočtově kryto.  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru připravit smlouvu o dílo se společností FEMME ARCH s.r.o. , Revoluční 1220, Řevnice, IČ: 

28252250 na projekční práce související s akcí „Přístavba a stavební úpravy smuteční síně včetně hygienického 

zázemí v Řevnicích“ za částku 82.830,- Kč (není plátce DPH).  
 

 

7) Autorský dozor projektu: „Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů a výměna vodovodu – 

Řevnice pod Vrážkou“ – uzavření smluv 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření smlouvy o výkonu autorského dozoru při realizaci stavební části „rozšíření ČOV“, s firmou VRV a.s., 

Nábřežní 4, Praha 5, IČO: 47116901 na částku  220.000,- Kč bez DPH, platnou po dobu výstavby 12 měsíců. 

 uzavření smlouvy o výkonu autorského dozoru při realizaci stavební části „dostavba kanalizace“, s panem Ing. 

Josefem Vítkem – PIK, Rymáně 898, Mníšek pod Brdy, IČO: 47000465, za částku 82 000,- Kč bez DPH (99 220,- Kč 

vč. DPH), platnou po dobu výstavby 12 měsíců. 

 

 

 

 


