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Výpis usnesení přijatých na 196. jednání  rady města Řevnice ze dne 10.10.2018 

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

3) Výkon činnosti koordinátora  BOZP na akci „Sběrný dvůr Řevnice“ 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje : 

 nabídku na výkon činnosti koordinátora BOZP na akci „Sběrný dvůr Řevnice“ od ing. Jaroslava Ptáčka, 

Varnsdorfská 330/19, Praha 9, IČ 88920372 na tyto práce : zpracování plánu BOZP a oznámení o zahájení 

prací na inspektorát práce za cenu 4.000,- Kč bez DPH a výkon kontrolní činnosti koordinátora BOZP na 

stavbě za cenu 8.000,- Kč bez DPH za měsíc. Při předpokládané době stavby 6 měsíců je celková cena nabídky 

52.000,- Kč bez DPH, resp. 62.920,- Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá : 

 ekonomickému odboru objednat výkon činnosti koordinátora BOZP na akci „Sběrný dvůr Řevnice“ od ing. 

Jaroslava Ptáčka, Varnsdorfská 330/19, Praha 9, IČ 88920372 (zpracování plánu  BOZP a oznámení o zahájení 

prací na inspektorát práce za cenu 4.000,- Kč bez DPH a výkon kontrolní činnosti koordinátora BOZP na 

stavbě za cenu 8.000,- Kč bez DPH za měsíc za celkovou cenu 52.000,- Kč bez DPH, resp. 62.920,- Kč včetně 

DPH. 

 ekonomickému odboru zařadit částku 33.880,- Kč na výkon činnosti koordinátora a zpracování plánu BOZP 

na akci „Sběrný dvůr Řevnice“ do rozpočtového opatření č. 6/2018 (§ 3722 pol. 5169) 

 ekonomickému odboru zařadit částku 29.040,- Kč na výkon činnosti koordinátora na akci „Sběrný dvůr 

Řevnice“ do rozpočtu na rok 2019 

 

 

4) Výkon technického dozoru investora na akci „Sběrný dvůr Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje : 

 nabídku na výkon technického dozoru investora na akci Sběrný dvůr Řevnice za cenu 16.000,- Kč za měsíc od 

firmy Petr Lžička, IČ:45295522, Na Václavce 176/23, Praha 5. Při předpokládané době stavby 6 měsíců je 

celková cena nabídky 96.000,- Kč. Není plátce DPH.  

 schvaluje uzavření příkazní smlouvy s firmou Petr Lžička, IČ:45295522, Na Václavce 176/23, Praha 5 na 

výkon technického dozoru investora na akci Sběrný dvůr Řevnice za cenu 96.000,- Kč. Není plátce DPH. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 48.000,- Kč na výkon technického dozoru investora na akci „Sběrný 

dvůr Řevnice“ do rozpočtového opatření č. 6/2018 (§ 3722 pol. 5169) 

 ekonomickému odboru zařadit částku 48.000,- Kč na výkon technického dozoru investora na akci „Sběrný 

dvůr Řevnice“ do rozpočtu na rok 2019 

 

 

5) Výkon technického dozoru investora na akci „Pěší stezka Burešovka II.“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nabídku na výkon technického dozoru investora na akci „Pěší stezka Burešovka II“ za cenu 14.000,- Kč za 

měsíc od firmy Petr Lžička, IČ:45295522, Na Václavce 176/23, Praha 5. Při předpokládané době stavby 2 

měsíce je celková cena nabídky  28.000,-Kč. Není plátce DPH. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru objednat výkon technického dozoru investora na akci „Pěší stezka Burešovka II“ za 

cenu 28.000,- Kč od Petra Lžičky, IČ:45295522, Na Václavce 176/23, Praha 5. 

 ekonomickému odboru zařadit částku 28.000,- Kč na výkon technického dozoru investora na akci „Pěší stezka 

Burešovka II“ do rozpočtového opatření č. 6/2018 (§ 1037, pol. 5169).  

 

 

6) Žádost o příspěvek na provoz babyboxů – Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.  

Usnesení: 

Rada města neschvaluje: 

 poskytnutí peněžitého daru zapsanému spolku Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., IČO: 27006891, Pod 

Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek na podporu provozu a zřizování schránek pro odložené děti. 

 

 

 


