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Výpis usnesení přijatých na 46. jednání  rady města Řevnice ze dne 31.10.2019 

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

3) Darovací smlouva - Dělnická beseda Havlíček, z.s.  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 poskytnutí peněžního daru ve výši 6.000,- Kč zapsanému spolku Dělnická beseda Havlíček, z.s., se sídlem Mníšecká 

500, 252 30 Řevnice, IČ: 65399714, určeného na financování činnosti spolku a činnosti členů spolku, při obnově 

ochranných nátěrů dřevěných palisád v ulici Na Stránce.  

 

4) Cenová nabídka na provedení prací – dešťová kanalizace v ul. Vraného 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nabídku firmy Karel Vyleta, IČ: 61090476, Kozinova 854, Řevnice na realizaci dešťové kanalizace v ulici Vraného za 

cenu 248 798,-Kč bez DPH (tj. 301 046,- Kč včetně DPH).  

Rada města ukládá: 

 vedoucímu technických služeb připravit smlouvu o dílo na realizaci dešťové kanalizace v ulici Vraného a předložit 

její návrh ke schválení radě města. 

 

 

5) Dohoda o výstavbě vodovodu a o investičním příspěvku – vodovodní řady v ul. Na Kopanině a 

Vrchlického 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dohody o výstavbě vodovodu a o investičním příspěvku s paní Gabrielou Doubek v přiloženém znění, 

jejímž předmětem je investiční příspěvek ve výši 682.415,- Kč od p. Doubek na vybudování vodovodního řadu 

v ulicích Na Kopanině a Vrchlického a dále pozbytí platnosti Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy ze dne 

19.11.2018 a Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a dohoda stavebníků ze dne 19.11.2018. 
 

6) Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě – odměna za finalizaci projektu včetně manažerského řízení na akci 

„Snížení energetické náročnosti budovy v č.p. 74 ve městě Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. 2607201703 mezi městem Řevnice a společností  TNT Consulting, s.r.o., 

jehož předmětem je odměna ve výši 62 455,00 Kč bez DPH za finalizaci projektu včetně manažerského řízení na 

akci „Snížení energetické náročnosti budovy v č.p. 74 ve městě Řevnice“. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 75 571,-Kč, kterou se konkretizuje podle uzavřené příkazní smlouvy 

odměna za finalizaci projektu včetně manažerského řízení na akci „Snížení energetické náročnosti budovy v č.p. 74 

ve městě Řevnice“ do rozpočtu roku 2020.  

 

7) Smlouva o dílo – GEOVAP, spol. s r.o. – poplatky 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

•   uzavření Smlouvy o dílo na dodávku a implementaci subsystémů a modulů typového aplikačního programového 

vybavení (TAPV) CityWare – Příjmové agendy/Poplatky – Psi, Komunální odpad se společností GEOVAP, spol. s r.o.  

se sídlem: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ: 15049248, DIČ: CZ15049248 za celkovou cenu 82.500,- Kč 

bez DPH (tj. 99.825,- Kč vč. DPH).  

       

8) Cenová nabídka na zpracování studie pěší cesty Řevnice – Zadní Třebaň 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nabídku firmy City Upgrade s.r.o., IČ 02756021, č.p. 221 Dukovany , PSČ 675 56 na vypracování prověřovací studie 

pěšího propojení mezi Řevnicemi a Zadní Třebaní (v lokalitě Vrážka) za cenu 43.200,- Kč bez DPH (52.272,- Kč 

včetně DPH) v termínu 2 měsíců od objednání. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 52.272,-Kč na vypracování prověřovací studie pěšího propojení mezi 

obcemi Řevnice a Zadní Třebaň do rozpočtu roku 2020.  
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 objednat u firmy City Upgrade s.r.o., IČ 02756021, č.p. 221 Dukovany , PSČ 675 56 vypracování prověřovací studie 

pěšího propojení mezi Řevnicemi a Zadní Třebaní (v lokalitě Vrážka) za cenu 43.200,- Kč bez DPH (52.272,- Kč 

včetně DPH) v termínu 2 měsíců od objednání. 


