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Výpis usnesení přijatých na 199. jednání  rady města Řevnice ze dne 31.10.2018 

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

 

3) Výběrové řízení na zakázku „Výběr technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP – 

Revitalizace Základní školy Řevnice  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení na zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby 

„Revitalizace Základní školy Řevnice“ od firmy SCCE s.r.o., Ke Štěrkovně 563, Praha 5, IČ: 01848755 za 

nabídkovou cenu ve výši 228 800,- Kč bez DPH tj. 276 848,- Kč včetně DPH za předpokladu výkonu činnosti 

v trvání 8 měsíců  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 276 848,- Kč na zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora 

BOZP při realizaci stavby „Revitalizace Základní školy Řevnice“ do rozpočtu na rok 2019. 

 

4) Schválení vítězné nabídky a uzavření smlouvy o dílo na akci „Revitalizace Základní školy Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení na zakázku s názvem „Revitalizace Základní školy Řevnice“, firmu B&P Interiéry s.r.o., 

Palackého 465/16, Ostrava, IČ: 00241636, za nabídkovou cenu 11 627 266,- Kč bez DPH (14 068 991,86 Kč vč. DPH). 

 uzavření smlouvy o dílo na zakázku s názvem „Revitalizace Základní školy Řevnice“, s firmou B&P Interiéry s.r.o., 

IČ: 00241636, sídlem Palackého 465/16, Ostrava. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 14.068.991,86 Kč na zakázku „Revitalizace Základní školy Řevnice“ do 

rozpočtu na rok 2019. 

 

5) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Street s.r.o. o opravě komunikací 2018 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Opravy komunikací 2018“ uzavřené se společností Street s.r.o., IČO 

24663310, se sídlem Srbova 360/1, Praha 8 Libeň dne 20.8.2018, jehož předmětem je navýšení ceny díla v souladu se 

skutečným provedením, v přiloženém znění.  

 

6) Dodatek ke smlouvě o dílo – rekonstrukce ulice Karlštejnská, Růžová a Tyršova v Řevnicích 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci ulice Karlštejnská, Růžová a Tyršova v Řevnicích, 

uzavřené dne 16.8.2018 mezi městem Řevnice a společností  HES stavební s.r.o., se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 

Praha 4, IČ: 28143213, jehož předmětem je navýšení ceny díla v souladu se skutečným provedením, v přiloženém 

znění.   

 

7) Petice proti kácení stromů v okolí Lesního divadla v Řevnicích  

Rada města bere na vědomí:  

 text „Petice - proti kácení stromů v okolí Lesního divadla v Řevnicích“, kterou přijala podle odst. 2 § 5 zákona č. 

85/1990 Sb. (Zákon o právu petičním) a posoudila podle odst. 3 § 5 zákona 85/1990 Sb. 

Usnesení: 

Rada města ukládá:  

 starostovi města odpovědět podle odst. 3 § 5 zákona 85/1990 Sb. tomu, kdo petici podal (tj. zástupci petičního 

výboru). Stanovisko k obsahu petice je nedílnou součástí zápisu.    
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8) Smlouva o provedení uměleckého výkonu - Komorní filharmonie Pardubice  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření smlouvy o provedení uměleckého výkonu s Komorní filharmonií Pardubice, IČ: 00088447, jejímž 

předmětem je vystoupení Komorní filharmonie Pardubice v Lesním divadle Řevnicích dne 25. května 2019 v 19:00 

hod. za celkovou odměnu ve výši 120.000,- Kč. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 120.000,- Kč na vystoupení Komorní filharmonie Pardubice v Lesním divadle 

Řevnicích dne 25. května 2019.  
 

 

9) Bezúplatné nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu - ul. Škroupova 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí těchto pozemků v k.ú. Řevnice: 

- parc.č. 1963/8 o výměře 71 m
2
, 

- parc.č. 1966 o výměře 190 m
2
, 

- parc.č. 2004/4 o výměře 6 m
2
, 

- parc.č. 3719 o výměře 790 m
2
, 

- parc.č. 2004/2 o výměře 24 m
2
, 

- parc.č. 2041/1 o výměře 18 m
2
, 

z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, do vlastnictví města Řevnice za 

podmínek stanovených Státním pozemkovým úřadem. 

 

 

10) Školní jídelna ZŠ Řevnice - navýšení kapacity 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 s účinností od 1.12.2018 navýšení kapacity školní jídelny Základní školy Řevnice, s místem poskytování služeb na 

adrese Legií 662, 252 30 Řevnice, ze stávajících 700 stravovaných na 800 stravovaných.  

 podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.    

 

11) Smlouva o dílo na akci „Přístavba a stavební úpravy smuteční síně včetně hygienického zázemí 

v Řevnicích“ – FEMME ARCH s.r.o.,  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření smlouvy o dílo s ateliérem 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.  

 

 


