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Výpis usnesení přijatých na 41. jednání  rady města Řevnice ze dne 18.9.2019 

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

 

3) Smlouva o výkonu TDS – Energetické úspory v bytovém domě č.p. 27 ve městě Řevnice 
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Energetické úspory v bytovém 

domě č.p. 27 ve městě Řevnice“ s firmou SCCE s.r.o., Ke Štěrkovně 563, Praha 5, IČ: 01848755 za nabídkovou 

cenou 98 500,- Kč bez DPH (119 185,- Kč vč. DPH) při trvání stavby 5 měsíců. 

 

4) Záměr podání žádosti o dotaci na „Obnova technologie úpravny vody u Berounky“ 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení záměr podání žádosti o dotaci z MŽP prostřednictvím Státního fondu životního 

prostředí ČR na akci „Obnova technologie úpravny vody u Berounky“. 

 

5) Finanční dar - pomoc v nouzi  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na transparentní účet obce Voznice č. 4113317053/0800 za účelem 

veřejné sbírky na pomoc v nouzi občance Voznice a dlouholeté zaměstnankyni společnosti EKOS spol. s r.o. 

postižené požárem rodinného domu. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku do nejbližšího rozpočtového opatření (§6112, pol. 5175, přesunem v rámci 

kapitoly z §6112, pol. 5167).  

 

6) Dotační management rekonstrukce ulic v lokalitě Vrážka 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 nabídku a uzavření mandátní smlouvy na administraci dotace (zpracování a podání žádosti o dotaci, organizace 

výběrového řízení na dodavatele, managerské řízení) projektu „Rekonstrukce povrchů komunikací a hospodaření se 

srážkovými vodami v lokalitě Vrážka v Řevnicích“ se společností Agentura regionálního rozvoje ČR, 

MOLATRADE s.r.o., se sídlem Osek nad Bečvou 207, 751 22 Osek nad Bečvou, IČ: 04634276 za cenu 170.000,- Kč 

bez DPH (205.700,- Kč s DPH). Částka 110.500,- Kč bez DPH je uznatelným nákladem dotace.  

 

7)  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce výtahu a ploché střechy v bytovém domě č.p. 

928 v Řevnicích“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce výtahu a ploché střechy v bytovém domě č.p. 928 v 

Řevnicích“ uzavřené dne 19.11.2018 mezi městem Řevnice a firmou I S P s.r.o., IČ: 45791848, Modřanská 1387/11, 

143 00 Praha 4. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla na základě aktualizované projektové dokumentace 

ateliéru Flaps s.r.o. z 05/2019 o 1.173.989,57 Kč bez DPH (1.350.088,- Kč vč. DPH) a prodloužení termínu předání 

díla na 18.9.2019. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 850.000,- Kč vč. DPH odpovídající navýšení ceny díla na základě 

aktualizované projektové dokumentace na projekt „Rekonstrukce výtahu a ploché střechy v bytovém domě č.p. 928 

v Řevnicích“ do rozpočtového opatření 3/2019. 

 

8) Výkon technického dozoru investora na akci „Rekonstrukce výtahu a ploché střechy v bytovém domě 

č.p.928 v Řevnicích “ – dodatek č. 2 k příkazní smlouvě 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru investora na akci „Rekonstrukce výtahu a 

ploché střechy v bytovém domě č.p. 928 v Řevnicích “ mezi městem Řevnice a firmou Petr Lžička, IČ:45295522, Na 

Václavce 176/23, Praha 5 za cenu 18.000,- Kč za měsíc. Při předpokládané době prodloužení stavby o 1 měsíc je 

celková cena nabídky 18.000,- Kč. Firma není plátcem DPH. 
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9) Cyklistický závod Winter Trans Brdy Maratón 2019 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pořádání cyklistického závodu Winter Trans Brdy Maratón 2019, který se bude konat dne 23.11. 2019, bude ho 

pořádat spolek TRANSBRDY, z.s., se sídlem Lety, Na Návsi 15, 252 29 Dobřichovice, IČ: 22673466, pod podmínkou, 

že po akci bude proveden řádný úklid.  

 

10) Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1208 – ul. Moklinská 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1208 v k.ú. Řevnice o rozměrech 2,5 x 28 m dle přiloženého nákresu 

provozovateli autoservisu Janu Chroustovi, IČ: 76207714, Mníšecká 946, 252 30 Řevnice a to za účelem parkování 4 

osobních automobilů. 

 

 

 

 


