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Výpis usnesení přijatých na 195. jednání  rady města Řevnice ze dne 3.10.2018 

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

 

3) Výsledek auditu ZŠ Řevnice   
 

Rada města bere na vědomí: 

 zprávu nezávislého auditora BDO Advisory s.r.o, Karolínská 661/4, 186 00  Praha 8, IČ: 27244784 o ověření 

hospodaření s rozpočtovými prostředky, odměňování a provozu školní jídelny v letech 2016 – 2017 ZŠ Řevnice ze 

dne 26. 6. 2018 a předložené vyjádření ředitele ZŠ Řevnice ze dne 1.10.2018 o nápravných opatřeních přijatých 

v souvislosti ze zjištěním nezávislého auditora. 

 

 

4) Dohoda o ukončení příkazní smlouvy č.1407201701 na „Vybudování bezpečných cyklotras ve městě 

Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s ukončením příkazní smlouvy smlouvy č.1407201701 na „Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice“ 

(uzavřená dne 25.7.2017) se společností TNT Consulting, s.r.o., IČO: 25528114, se sídlem: Kpt. Stránského 978/13, 

198 00 Praha 14 – Černý Most a to ke dni 3.10.2018 z důvodu neposkytnutí dotace z Integrovaného regionálního 

operačního programu - specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, výzva č. 50. 

 

5) Dotační management „Cyklotrasy ve městě Řevnice “ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku na akci „Cyklotrasy ve městě Řevnice“ v rámci programu IROP, výzva č. 50  Udržitelná doprava- 

integrované projekty ITI, specifický cíl 1.2. „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a v rámci výzvy 20 

Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu II od firmy TNT Consulting, s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4, 

IČO: 25528114, která nabízí  zpracování projektového záměru do ITI  za 2.300,- Kč bez DPH, zpracování žádosti o 

dotaci  za 2.300,- Kč bez DPH, zpracování studie proveditelnosti za 157.700,- Kč bez DPH, organizaci výběrového 

řízení na dodavatele za  42.500,- Kč bez DPH a administraci dotace za  21.850,- Kč bez DPH. Celková nabídka činí 

226.650,- Kč bez DPH (cena včetně DPH 274.246,- Kč). 

 uzavření příkazní smlouvy  s  firmou TNT Consulting, s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4, IČO: 25528114  na akci 

„Cyklotrasy ve městě Řevnice“ v rámci programu IROP, výzva č. 50  Udržitelná doprava- integrované projekty ITI, 

specifický cíl 1.2. „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a v rámci výzvy 20 Budování infrastruktury pro 

cyklistickou dopravu II “ za celkovou cenu  226.650,- Kč bez DPH (cena včetně DPH 274.246,- Kč).  

 

6) Dotační management „Regenerace prameniště Kejná“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku na akci „Regenerace prameniště Kejná“, v rámci programu MŽP, číslo výzvy 2/2018, prioritní osa 

1.Voda, podporované aktivity Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody od firmy TNT Consulting, s.r.o., 

Dobronická 1257, Praha 4, IČO: 25528114, která nabízí zpracování žádosti o dotaci  za 17.250,- Kč bez DPH, 

organizaci výběrového řízení na dodavatele za  19.550,- Kč bez DPH,  administraci dotace 38.750,- Kč bez DPH a 

závěrečné vyhodnocení akce za 29.900,- Kč. Celková nabídka činí 105.450,- Kč bez DPH (cena včetně DPH 127.595,- 

Kč).  

 uzavření příkazní smlouvy  s  firmou TNT Consulting, s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4, IČO: 25528114   na akci 

„Regenerace prameniště Kejná“, v rámci programu MŽP, číslo výzvy 2/2018, prioritní osa 1.Voda, podporované 

aktivity: 1.6 A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody za celkovou cenu 105.450,- Kč bez DPH (cena včetně 

DPH 127.595,- Kč). 

 
7) Dotační management „Obnova technologie úpravny vody  u Berounky“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku na akci „Obnova technologie úpravny vody u Berounky“, v rámci programu MŽP, číslo výzvy 

2/2018, prioritní osa 1.Voda, podporované aktivity Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody od firmy TNT 

Consulting, s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4, IČO: 25528114, která nabízí zpracování žádosti o dotaci  za 17.250,- 

Kč bez DPH, organizaci výběrového řízení na dodavatele za  19.550,- Kč bez DPH,  administraci dotace 38.750,- Kč 

bez DPH a závěrečné vyhodnocení akce za 29.900,- Kč. Celková nabídka činí 105.450,- Kč bez DPH (cena včetně 

DPH ,127.595,- Kč).  
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 uzavření příkazní smlouvy s  firmou TNT Consulting, s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4, IČO: 25528114   na akci 

„Obnova technologie úpravny vody u Berounky“, v rámci programu MŽP, číslo výzvy 2/2018, prioritní osa 1.Voda, 

podporované aktivity: 1.6 A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody za celkovou cenu 105.450,- Kč bez 

DPH (cena včetně DPH 127.595,- Kč). 

 
8) Informace o ředitelském volnu - ZUŠ Řevnice 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci ZUŠ Řevnice o udělení ředitelského volna dne 2.5.2019.  

 
 

 

  

            

 


