
 

1 

 

Výpis usnesení přijatých na 26. jednání  rady města Řevnice ze dne 29.5.2019 

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

 

3) Nabídka zpracování zadávací dokumentace na elektromobil N1 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku Terezy Klímové, Benešova třída 772, 330 23 Nýřany, IČ:05992656 na zhotovení potřebné 

dokumentace zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek na pořízení elektromobilu kategorie N1 

(nákladní vozidlo do 3,5t) a dalších dokumentů nezbytných pro zajištění čerpání dotace z fondu SFŽP. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 20 000,-Kč na zhotovení potřebné dokumentace zadávacího řízení dle zákona 

o zadávání veřejných zakázek na pořízení elektromobilu kategorie N1, do nejbližšího rozpočtového opatření.  

 

4) Cyklistický závod Trans Brdy Maratón 2019 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uspořádání cyklistického závodu Trans Brdy Maratón 2019, jehož organizátorem je spolek TRANSBRDY, z.s., se 

sídlem Lety, Na Návsi 15, 252 29 Dobřichovice, IČ: 22673466, dne 20.7. 2019 za podmínky, že po akci bude proveden 

řádný úklid.  

 

5) Nabídka na grafické zpracování a tisk trhací mapy  

Usnesení: 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru vystavit objednávku pro Silvii Klempererovou, Úzká 621, 252 30 Řevnice, IČ: 61015695  na 

částku 10 000,-Kč vč. DPH za grafické zpracování „trhací mapy“ Řevnic a Pavla Zábranského, Tyršova 304, 252 30 

Řevnice,IČ: 47535032, DIČ: CZ47535032 na částku 9 922,-Kč vč. DPH za tisk 2000ks mapy formátu A3. 

 ekonomickému odboru zařadit částku 19 922,-Kč za grafické zpracování a tisk trhací mapy Řevnic, do nejbližšího 

rozpočtového opatření.  

 

6) Pronájem Lesního divadla - MMC - firemní akce 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření nájemní smlouvy se společnosti MMC Praha s.r.o., IČ: 61060445, se sídlem Na Cihelně 448/36, 159 00 

Praha 5, jejímž předmětem je pronájem areálu Lesního divadla dne 6.6.2019 pro konání firemní akce za nájemné 

10.000,- Kč + DPH.  

 

7) Výsledky EKOS za 1 - 4/2019 

Rada města bere na vědomí: 

 výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 

Řevnice za období 1-4/2019. 

 

8) Souhlas s umístěním krytého sezení s ohništěm u nádrže Pišťák 

Usnesení : 

Rada města souhlasí : 

 s budoucím umístěním krytého komunitního sezení s ohništěm poblíž hráze nádrže Pišťák , konkrétně na část 

pozemků parc.č. 3574/1, 3574/3 a 3574/4 v k.ú. Řevnice, kterou by zde umístila paní Kateřina Neuvirt Vaňková 

v rámci grantu Nadace Via, Dejvická 306/9, Praha 6 z programu „Změňte místo, kde žijete“. 

 

 

9) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Pěší stezka Burešovka II 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Pěší stezka Burešovka II“ uzavřené dne 19.7.2018 mezi městem 

Řevnice a firmou Milan Zámostný, se sídlem: Sumrakov 67, 378 53 Studená-pošta Strmilov, IČ: 64526305, jehož 

předmětem je dopočet materiálu, jmenovitě kámen lomový podle pol. 32 rozpočtu a přesun hmot vč. příplatku, 

z důvodu chybné MJ uvedené projektantem ve výkazu výměr, čímž dochází k navýšení ceny díla o 193 087,10 Kč 

bez DPH, tj.  233 635,- Kč vč. DPH.  

Rada města ukládá: 
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 ekonomickému odboru zařadit částku 233 635,- Kč související s výstavbou pěsí stezky Burešovka II, do nejbližšího 

rozpočtového opatření (§ 1037 pol. 6129). 

 

10) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Pěší stezka Burešovka II 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu „Pěší stezka Burešovka II“ uzavřené dne 19.7.2018 mezi městem 

Řevnice a firmou Milan Zámostný, se sídlem: Sumrakov 67, 378 53 Studená-pošta Strmilov, IČ: 64526305, jehož 

předmětem je zvýšení ceny o vícepráce specifikované v dodatku č. 3 o 49 406,00 Kč bez DPH.  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 59 781,26 Kč na vícepráce související s výstavbou pěší stezky Burešovka II 

do nejbližšího rozpočtového opatření (§ 1037 pol. 6129). 

 

 

 

 

 


