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Výpis usnesení přijatých na 13. jednání  rady města Řevnice ze dne 20.2.2019 

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

 
 

3) Propustek a mezideponie Selec – cenová nabídka a uzavření smlouvy o dílo – ZEPRIS s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 postup zadání a cenovou nabídku na zhotovení zatrubnění vodního přepadu a mezideponie zeminy v Selci od firmy 

ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, Praha 4,  IČO: 25117947 za částku 497 975,87 Kč bez DPH tj. 602 550,80 Kč 

vč. DPH. 

 uzavření smlouvy o dílo na zhotovení zatrubnění a zřízení mezideponie v Selci s firmou ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 

639/27, Praha 4,  IČO: 25117947 za částku 497 975,87 Kč bez DPH tj. 602 550,80 Kč vč. DPH. 

 

4) Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2707/2 - ul. Karlštejnská 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr pronájmu pozemku parc.č. 2707/2 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 6 m
2
, druh pozemku zahrada. 

 

5) Smlouva o nájmu místa na sloupu veřejného osvětlení 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem místa na sloupu veřejného osvětlení č. RD423 umístěného na křižovatce ulic Berounská firmě Marek 

Šplíchal, IČ: 43169449, Lesní 247, 252 30 Řevnice a to za účelem oboustranného umístění reklamního poutače za 

roční nájemné 1.600,- Kč bez DPH (1936,- Kč vč. DPH). 

 

6) Smlouvy o centralizovaném zadávání - nákup plynu a elektřiny na komoditní burze – město Černošice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dvou smluv o centralizovaném zadávání (samostatná pro plyn a samostatná pro elektřinu), které upravují 

vzájemná práva a povinnosti města Černošice jako centrálního zadavatele a ostatních veřejných zadavatelů (21 u 

nákupu elektřiny, 17 u nákupu plynu) ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním centrální 

poptávky na nákup plynu a elektřiny na komoditní burzu POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., IČO: 

278 65 444, se sídlem Rybná 14, Praha 1, 110 05. Smlouvy s uzavírají na dobu neurčitou. 

Rada města bere na vědomí: 

 že odměna burze za uskutečnění transakce uzavřené v rámci obchodního systému burzy POWER EXCHANGE 

CENTRAL EUROPE, a.s. aktuálně činí 7,- Kč/MWh z celkového objemu zprostředkovaného burzovního obchodu. 

Město Řevnice uhradí její alikvotní část vypočtenou podle poměru podílů jím nakoupeného plynu, resp. elektřiny 

k celkovému objemu obchodu uskutečněnému na burze. Výše této odměny se může v průběhu trvání smlouvy 

měnit, podřazení odběratelé se ve smlouvě zavazují zaplatit odměnu vždy v jeho aktuální výši. 

 

7) Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě s Mgr. Peterkou  

Rada města schvaluje: 

 dodatek číslo 1 k příkazní smlouvě uzavřené dne 17.1.2019 mezi městem Řevnice a Mgr. Vlastimilem Peterkou, IČ: 

88200019, adresa Krále Jiřího z Poděbrad 818, 386 01 Strakonice v přiloženém znění. 

 

8) Projektová dokumentace pro ohlášení úpravy tělesa skládky- cenová nabídka a uzavření smlouvy o 

dílo – KAPEX s.r.o. 

Rada města schvaluje: 

 nabídku a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro ohlášení úpravy tělesa skládky pro 

budoucí umístění plochy pro kompostárnu) za cenu 53.000,- Kč bez DPH (cena s DPH  64.130,- Kč) s firmou Kapex 

s.r.o., Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice, IČ:28082745. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku  64.130,- Kč na zpracování projektové dokumentace pro ohlášení úpravy 

tělesa skládky pro budoucí umístění plochy pro kompostárnu) s firmou Kapex s.r.o., Krajinská 33/5, 370 01 České 

Budějovice, IČ:28082745 do rozpočtového opatření č.2/2019. 

 

 

 

 


