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Výpis usnesení přijatých na 40. jednání  rady města Řevnice ze dne 11.9.2019 

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

 

3) Dodatek č. 13 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnic ze dne 

30.6.2010 – EKOS 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 13 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnic ze dne 

30.6.2010 se společností EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 47551828, kterým se 

upravuje rozsah provozovaného majetku o provozování automatické tlakové stanice nad hřbitovem a dále 

aktualizované délky vodovodů a kanalizací a kapacity ČOV po rozšíření.  

 

4) Uzavření rámcové smlouvy o prodeji zboží a poskytování služeb a dílčí smlouvy o poskytování služeb 

Vodafone One Net – Hlasové služby – Vodafone  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Rámcové smlouvy Vodafone OneNet č. 1-174649637433_0 o prodeji zboží a poskytování služeb se 

společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2 nám. 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, 

zastoupené Evou Hrdličkovou, jejímž předmětem je rámcová úprava práv a povinností smluvních stran při 

poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a jiných služeb a Dílčí smlouvy o poskytování 

služeb Vodafone One Net – Hlasové služby.  

 

5) Žádost o pronájem areálu Lesního divadla – 27.9.2019 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem areálu Lesního divadla dne 27.9.2019 od 14 do 22 hod. panu Š. K. za účelem jeho využití pro konání 

organizační schůzky pro obnovení hudebního festivalu Blues v lese a to za nájemné 500,- Kč + 21% DPH.  

 

6) Záměr pronájmu stožáru na pozemku parc.č. 3659/23 – sběrný dvůr 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr pronájmu stožáru na pozemku parc.č. 3659/23 v k.ú. Řevnice zapsanému spolku DOBNET, IČ: 26630214, se 

sídlem Palackého 27, 252 29 Dobřichovice pro umístění internetového vysílače a přijímače. 

 

7) Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3659/24 – sběrný dvůr 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3659/24 o výměře max. 200 m
2
 (komunikace v areálu sběrného dvora a 

uzavřené skládky TKO) společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČ: 61057606, sídlem Perucká 

10/2542, 12000 Praha 2 za účelem jeho využití pro parkování techniky, délka pronájmu do 30.6.2022.  

 

8) Energetické úspory v bytovém domě č.p. 27 ve městě Řevnice - odstoupení vítězné firmy, schválení 

nového vítěze výběrového řízení 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 vzdání se možnosti uzavření smlouvy o dílo zaslané vítězným uchazečem, firmou TBPK-INVESTMENT s.r.o., 

Pečárková 176/4, Praha, IČ: 04974816. 

Rada města schvaluje: 

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

firmu BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o., Magistrů 168/2, Praha, IČ: 04543181, za nabídkovou cenu 6 555 241,96 

Kč bez DPH, (7 538 528,25 Kč vč. DPH). 

 uzavření smlouvy o dílo s firmou BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o., Magistrů 168/2, Praha, IČ: 04543181. 
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9) ZUŠ - žádost o souhlas zřizovatele s přijetím dotace  

Usnesení: 

Rada města uděluje souhlas:  

 Základní umělecké škole Řevnice, IČ: 75034271, se sídlem Mníšecká 29, 252 30 Řevnice s přijetím dotace ve výši 38 

000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek, která byla poskytnuta na uspořádání 

kulturní akce školy – MIX festival.  
 

 

 

10) Záměr vypsání poptávkového řízení na opravu komunikací  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 záměr vypsat poptávkové řízení na opravu povrchu komunikace v ulicích U Prodejny a Škrétova.  


