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Výpis usnesení přijatých na 35. jednání  rady města Řevnice ze dne 7.8.2019 

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

 

3) Smlouva o umístění kontejnerů na textil Diakonie Broumov 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o poskytování služeb s Diakonií Broumov, sociální družstvo, se sídlem: Husova 319, Velká Ves, 

550  01 Broumov, IČ: 49289977 o umístění celkem tří kontejnerů pro sběr použitého textilu od obyvatel.  

 

4) Pronájem Lesního divadla - MMC Praha s.r.o. - Lesní Slavnosti Divadla 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

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

Praha 5, jejímž předmětem je pronájem areálu Lesního divadla ve dnech 28.8. - 31.8.2019 pro konání divadelního 

festivalu Lesní Slavností Divadla 2019 za nájemné 40.000,- Kč.  

 

5) Sběrný dvůr Řevnice - Dodatek č. 4 smlouvy o dílo  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na stavbu „Sběrný dvůr Řevnice“ uzavřené dne 04.10.2018 mezi městem 

Řevnice a firmou ISP s. r. o., se sídlem Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4, IČ: 45791848, jehož předmětem jsou 

vícepráce a méněpráce v rozsahu změnového listu č. 3 - vícepráce a méněpráce VI-VII/2019, navyšující cenu díla o 

1 210 668,00 Kč bez DPH, na celkovou cenu díla 15 296 378,60 Kč bez DPH  +  DPH 21 %  3 212 239,51 Kč  =  

18 508 618,11 Kč vč. DPH 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 1 464 908,28 Kč vč. DPH na úhradu konečného vypořádání  víceprací + 

méněprací realizovaných na stavbě „Sběrný dvůr Řevnice“, do nejbližšího rozpočtového opatření (§ 3722 pol. 

6121). 
 

6) EKOS – prodej odpadové části společnosti městu Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. podle § 190 odst. 2 písm. i) zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, prodej 

majetku společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. sloužícího činnostem v oboru odpadového hospodářství, zejména 

pozemků p.č. 3641/2, 3643/2, 3644/2, 3645/1, 3645/3, 3651/2, 3659/2, 3659/23, 3659/24, 3659/25, 3659/26 (součástí je 

jiná stavba s číslem popisným 1077) a 3660 v k.ú. Řevnice, dále nemovitých věcí, které se neevidují v katastru 

nemovitostí, věcí movitých a nehmotného majetku, vše v ceně určené na základě znaleckých posudků ve výši 

5.873.034,- Kč. 

Rada města rozhodla:  

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. podle § 166 odst. 1 zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních korporacích, a podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, o tom, že bude ve 

výši 2,998.117,- Kč vrácen příplatek mimo základní kapitál, které město Řevnice jako jediný společník poskytl v 

období 2012 a 2013 společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o.  

 

7)  Protipožární dveře do ZŠ v Řevnicích  

Usnesení: 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zajistit objednávku protipožárních dveří do ZŠ Řevnice, budova II. stupně, Školní 600 od 

společnosti CAG s.r.o., Kytín 19, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 25686925, za nabídkovou cenu v celkové výši 41 704,- 

Kč bez DPH.  

 ekonomickému odboru zařadit částku 50.462,- Kč na nákup protipožárních dveří do ZŠ Řevnice, budova II. stupně, 

do rozpočtového opatření č. 3/2019  

 

8)  Zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby „Zateplení obvodového pláště bytového domu č.p. 

27 v Řevnicích a Stavební úpravy podkroví bytového domu č.p. 27 v Řevnicích“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 
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 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací v rámci projektu: „Zateplení 

obvodového pláště bytového domu č.p. 27 v Řevnicích a Stavební úpravy podkroví bytového domu č.p. 27 v 

Řevnicích“. 

 hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Věra Jaskevičová, Michal Kliner, náhradníci: Bohdana Slámová, 

Jana Petrášková 

 

9) Nabídka na odvodňovací žlaby –hřbitov – Graspointner 

Usnesení: 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zajistit objednávku betonových žlabů k odvodnění vjezdu do areálu hřbitova od společnosti 

BG-Graspointner CZ s.r.o., Chrášťany 140, 252 19 Rudná, IČ: 26693461 v celkové ceně 27.709,- Kč vč. DPH 

 ekonomickému odboru zařadit částku 27.709,- Kč na dodávku betonových žlabů s pojezdovou litinovou mříží k 

odvodnění vjezdu do areálu hřbitova do rozpočtového opatření č. 3/2019 

 

10) Smlouva o zpracování osobních údajů sběrný dvůr 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů prostřednictvím aplikace ECONIT s firmou JRK Česká republika 

s.r.o. IČ 24853640, sídlo Bolzanova 1, Praha 1 (softwarová aplikace ECONIT bude instalována k zabezpečení 

provozu sběrného dvora). Smlouva bude uzavřena v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy (EU) 

2016/679 ze dne 27.4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů  (GDPR) 
 

 


