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Výpis usnesení přijatých na 2. jednání  rady města Řevnice ze dne 21.11.2017 

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

 

3) Instalace umyvadel v učebnách ZUŠ – cenová nabídka  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 instalaci 2 umyvadel v ateliérech výtvarného oboru v budově č.p. 64 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Instalaci 

provede firma Pavel Hertl, Tyršova 1190, 252 30 Řevnice, IČ: 65384750 v celkové výši 39 200,- Kč.  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 39 200,- Kč na  instalaci 2 umyvadel v ateliérech výtvarného oboru v budově 

č.p. 64 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad do rozpočtového opatření č. 6/2018 (§ 3613 pol. 5137). 

 

 

4) Servis oken v bytovém domě č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 provedení servisu oken v bytovém domě č.p. 928 za částku 6 371,- Kč včetně DPH firmou Servis a opravy oken s.r.o., 

Heranova 1542/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 27570223.  

 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 6 371,- Kč na servis oken v bytovém domě č.p. 928 do rozpočtového opatření 

č. 6/2018 (§ 3613 pol. 5171). 

 objednat provedení servisu oken v bytovém domě č.p. 928 za částku 6 371,- Kč včetně DPH  u firmy Servis a opravy 

oken s.r.o., Heranova 1542/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 27570223 

 

 

5) Příkazní smlouva o zajištění územně plánovací činnosti a technické pomoci  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření Příkazní smlouvy o zajištění územně plánovací činnosti a technické pomoci pro určeného zastupitele a 

poskytování souvisejících odborných služeb při pořízení územního plánu mezi městem Řevnice a panem Mgr. 

Vlastimilem Peterkou, Krále Jiřího z Poděbrad 818, Strakonice, IČ: 88200019 za částku 38.500,- Kč (není plátce 

DPH)  

 

6) Přijetí finančního daru 5.000,- Kč - zájezd pro seniory do Nižboru 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 přijetí finančního daru ve výši 5.000,- Kč od MgA. M. R, 252 30 Řevnice určeného na úhradu zájezdu pro seniory do 

skláren v Nižboru (doprava a vstupné) a uzavření darovací smlouvy.  
 

 

7) Revitalizace Základní školy Řevnice - odstoupení vítězné firmy, schválení nového vítěze výběrového 

řízení 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 vzdání se možnosti uzavření smlouvy o dílo zaslané vítězným uchazečem, firmou B&P Interiéry s.r.o., Palackého 

465/16, Ostrava, IČ: 00241636 

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení na zakázku s názvem „Revitalizace Základní školy Řevnice“, firmu BUILDER 

CONSTRUCTIONS s.r.o., Magistrů 168/2, Praha, IČ: 04543181, za nabídkovou cenu 11 697 017,12 Kč bez DPH, 

(14 153 390,72 Kč vč. DPH)  

 uzavření smlouvy o dílo s firmou BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o., Magistrů 168/2, Praha, IČ: 04543181 na 

zakázku „Revitalizace Základní školy Řevnice“, za částku 11 697 017,12 Kč bez DPH, (14 153 390,72 Kč vč. DPH).  

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 14 153 390,72 Kč na zakázku „Revitalizace Základní školy Řevnice“ do 

rozpočtu na rok 2019. 
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8) Předfinancování investičních akcí města  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 podání žádosti  u  Komerční banky a.s., se sídlem Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 na úvěrové 

předfinancování dotačních prostředků na „Rozšíření ČOV a kanalizace (úvěr 28 mil. Kč, úrok 2,27 %)“ (Pod 

Vrážkou) a na „Sběrný dvůr Řevnice (úvěr 17,5 mil. Kč, úrok 1,99 %)“. 

Rada města ukládá:  

 starostovi města podat žádost o investiční úvěr na předfinancování dotačních projektů města (Rozšíření ČOV a 

kanalizace a Sběrný dvůr) u Komerční banky a.s., se sídlem Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 a 

zařadit na nejbližší jednání zastupitelstva města ke schválení úvěrové smlouvy, které na základě žádosti banka 

městu předloží.   

 

9) Smlouva o dílo na projekční práce v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí komunikace II/115 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření Smlouvy o dílo se společností SHB, a.s., Masná 8, Ostrava, IČ 25324365 na projekční práce dokumentace 

pro územní řízení (DÚR) a dokumentace pro stavební povolení (DSP) stavebních objektů - rekonstrukce místních 

komunikací, novostavby a rekonstrukce chodníků, objekty dešťové kanalizace, úpravy splaškové kanalizace, 

rekonstrukce VO a případných vyvolaných přeložek inženýrských sítí, které budou navazovat na realizaci 

rekonstrukce „II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce 2. etapa za cenu 594.000,- Kč bez DPH (718.740,- Kč včetně 

DPH). 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 718.740,- Kč na projekční práce související s rekonstrukcí komunikace II/115,  

do rozpočtu na rok 2019  
 

10) Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o provedení těžebních prací v městském lese – Jiří Hůla 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 rámcové smlouvy o provedení těžebních prací uzavřenou dne 6.2.2017 mezi městem Řevnice a 

panem Jiřím Hůlou, Hostomice pod Brdy, Vižina 67, IČ:61689653. Předmětem dodatku je úprava sazeb za 

jednotlivé výkony a prodloužení smlouvy do 31.12.2019. 

 

11) Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o provedení těžebních prací v městském lese – Jaroslav Hůla 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 rámcové smlouvy o provedení těžebních prací uzavřenou dne 6.2.2017 mezi městem Řevnice a 

panem Jaroslavem Hůlou, Hostomice pod Brdy, Vižina 72, IČ: 47556609. Předmětem dodatku je úprava sazeb za 

jednotlivé výkony a prodloužení smlouvy do 31.12.2019. 

 

 

12) Nabídka a smlouva o dílo Atelier městského inženýrství s.r.o. technická infrastruktura pro obnovu 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad včetně koordinace s rekonstrukcí II/115 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření Smlouvy o dílo s projekční kanceláří Atelier městského inženýrství s.r.o., Velká Dominikánská 19, 

Litoměřice, IČ 27299643 na zhotovení projektové dokumentace objektů technické infrastruktury ke společnému 

územnímu a stavebnímu řízení na akci Obnova náměstí krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích za cenu 216.750,- Kč 

bez DPH (262.268,- Kč včetně DPH). 

Rada města ukládá: 

   ekonomickému odboru zařadit částku 262.268,- Kč na projekční práce do rozpočtu na rok 2019  

 


