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Výpis usnesení přijatých na 37. jednání  rady města Řevnice ze dne 21.8.2019 

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

3) Aktualizace majetkové přílohy č. 1 zřizovací listiny ZUŠ – violoncello ¾ a fagot  

Rada města bere na vědomí: 

 aktualizaci přílohy č. 1 ke zřizovací listině Základní umělecké školy Řevnice, která odráží stav majetku svěřeného 

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Řevnice k hospodaření ke dni 21.8.2019 - rozšíření o ¾ violoncello 

v ceně 60.000,- Kč a fagotu v ceně 60.000,- Kč. 

 

4) Výsledek výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce povrchů 

komunikací a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Vrážka“ 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 komisí doporučeného dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na zakázku projektová dokumentace „Rekonstrukce 

povrchů komunikací a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Vrážka“ s firmou Architektonická kancelář 

Křivka, s.r.o., IČ: 257300371, se sídlem Veronské nám. 377, 109 00 Praha 10 za nabídkovou cenu 1.273.000,00 Kč 

bez DPH, tj. 1.540.330,00 Kč vč. DPH.  

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit část nákladů na úhradu zhotovení projektové dokumentace „Rekonstrukce povrchů 

komunikací a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě „Vrážka“ ve výši 462 tis. Kč do nejbližšího rozpočtového 

opatření na rok 2019 a zbývající část nákladů ve výši 1.078 tis. Kč zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2020.  
 

5) Výsledek výběrového řízení na dodavatele elektromobilu kategorie N1  lehký užitkový vůz pro 

technické služby města 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 zrušení výběrového řízení – veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Elektromobil pro Město Řevnice, Řevnice 

okres Praha-západ“ z důvodů překročení předpokládané ceny zakázky. 

 

6) Revokace usnesení rady města ze dne 7.8.2019- bod 3) a Smlouva na rozmístění kontejnerů na oděvy, 

textil, obuv a hračky na katastru města  

Usnesení:  

Rada města revokuje: 

 usnesení schválené pod bodem 3) na jednání rady města dne 7.8 2019 ve znění: „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.“ a nahrazuje ho 

tímto usnesením: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o spolupráci při provozování kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu se společností DIMATEX 

CS, spol. s r.o., se sídlem Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, IČ: 43224245, DIČ: CZ43224245, jejímž 

předmětem je sběr a převzetí nepotřebného textilu, párované obuvi a funkčních hraček od občanů města Řevnice a 

umístění 3-4 ks kontejnerů, přičemž za každý kontejner umístěný ve správním území města Řevnice zaplatí 

společnost DIMATEX CS, spol. s r.o. městu částku 1700,- Kč bez DPH/rok.   
 

7)  Cenová nabídka a uzavření smlouvy o dílo na odvlhčení zdiva v budově úřadu č.p. 74  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo na instalaci elektro fyzikálního systému ATMOSAN na odvlhčení zdiva budovy úřadu čp. 

74 mezi městem Řevnice a firmou ATMOSAN s.r.o., se sídlem Pod Vodojemem 782, 341 01 Horažďovice, IČ: 

07589026 za cenu 51.000, - Kč bez DPH, tj. 61.710, - Kč včetně DPH.  

 

8) Delegace schvalování smluv o dílo na svoz odpadu na starostu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 delegaci pravomoci rozhodovat o uzavírání smluv o dílo, jejichž předmětem je svoz komunálního a separovaného 

odpadu od podnikatelů a právnických osob, a dodatků k nim, na starostu a to s okamžitou účinností. 

 

 

 

 


