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Výpis usnesení přijatých na 39. jednání  rady města Řevnice ze dne 4.9.2019 

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

 

 

3) Žádost ZUŠ o souhlas s koupí dlouhodobého hmotného majetku - lesní roh  

Usnesení: 

Rada města uděluje souhlas: 

 Základní umělecké škole Řevnice s koupí lesního rohu F Arnold & Sons za pořizovací cenu 45.000,- Kč.  

 

4)  Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 870/10/LCD ze dne 7. 6. 2010 

Usnesení:  

Rada města doporučuje:  

 zastupitelstvu města ke schválení uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 870/10/LCD ze dne 7. 6. 2010 

předloženým Českou spořitelnou, a.s. o zrušení Článku VII, odstavce 1, písmene l)  
 

                      5)  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019-2023 – návrh   

 

Rada města bere na vědomí:  

 návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2019-2023 

 

  6) Schválení vítězné nabídky a uzavření smlouvy o dílo na akci „Energetické úspory v bytovém domě č.p. 

27 ve městě Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení na zakázku s názvem „Energetické úspory v bytovém domě č.p. 27 ve městě Řevnice“, 

firmu TBK – INVESTMENT s.r.o., Pečárková 176/4, Praha, IČ: 04543181, za nabídkovou cenu 6 206 138,91 Kč bez 

DPH (7 137 059,75 Kč vč. DPH) 

 uzavření smlouvy o dílo na zakázku s názvem „Energetické úspory v bytovém domě č.p. 27 ve městě Řevnice“ s 

firmou TBK – INVESTMENT s.r.o., Pečárková 176/4, Praha, IČ: 04543181. 

 

7) Výkon činnosti TDS při stavbě „Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 74 ve městě Řevnice“ – 

cenová nabídka a uzavření smlouvy.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka  se společností SCCE s.r.o. , IČ 01848755, Ke štěrkovně 

563, 155 31 Praha 5 na výkon činnosti technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Snížení energetické 

náročnosti budovy č.p. 74 ve městě Řevnice“ za nabídkovou cenu 16 500,- Kč bez DPH za kalendářní měsíc (tj. 

19.965, Kč vč.DPH), celková cena činí (při předpokládané délce stavby 9 měsíců) 148.500,-Kč bez DPH (tj. 179.685,-

Kč vč.DPH). 


