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Výpis usnesení přijatých na 29. jednání  rady města Řevnice ze dne 19.6.2019 

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

 

 

 

3) Schválení vítězné nabídky a uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Výměna potrubí vodovodu v ulicích 

Švabinského a K. Světlé v Řevnicích “ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Výměna potrubí vodovodu v ulicích Švabinského a K. Světlé v 

Řevnicích “ - firmu HES stavební s.r.o., Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, IČ 28143213, nabídková cena 2 615 

416,66 Kč bez DPH (3 164 654,16 Kč včetně DPH). 

 uzavření smlouvy o dílo na zhotovení zakázky „Výměna potrubí vodovodu v ulicích Švabinského a K. Světlé v 

Řevnicích “ mezi městem Řevnice a firmu HES stavební s.r.o., Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, IČ 28143213. 

Předmětem smlouvy je provedení obnovy vodovodu ve stávající trase výměnou potrubí za potrubí. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 3 164 654,16 Kč na provedení obnovy vodovodu ve stávající trase výměnou 

potrubí za potrubí do nejbližšího rozpočtového opatření (§ 2310 pol. 6121).  

 

 

4) Ocenění a zařazení stupňů a opevnění Nezabudického potoka do majetku-informace 
Rada města bere na vědomí: 

 informaci o ocenění a zařazení do majetku města staveb na Nezabudickém potoce - na pozemcích parc.č. 1148/4, 1231/1, 

1231/2, 1231/3, 1231/8, 1231/10, 1231/11 a 2690/8, vše v obci a k.ú. Řevnice - a to kamenných spádových stupňů, betonové 

odkalovací nádrže, opevnění břehů pomocí nábřežních zdí a dna kamennou dlažbou a stabilizaci břehů a dna kamennou 

rovnaninou (celkem 14.267.861,- Kč).  

 

5) Rekonstrukce zahrady MŠ Řevnice – schválení cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo –Z+M 

Partner 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku firmy Z + M Partner, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČ: 41032004, na 

realizaci projektu „Rekonstrukce zahrady MŠ Řevnice“ v celkové výši 388 000,00 Kč bez DPH (493 680,00 Kč 

včetně DPH).  

 uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce zahrady MŠ Řevnice“ mezi městem Řevnice a firmou 

Z + M Partner, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČ: 41032004 za cenu 388 000,00 Kč bez 

DPH (493 680,00 Kč včetně DPH).   
 

6) Zadávací dokumentace chodník Rovinská  

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 se záměrem zadání projekčních prací na akci „ulice Rovinská – úprava pro chodce a parkování“ 

 

 

 


