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Výpis usnesení přijatých na 48. jednání  rady města Řevnice ze dne 13.11.2019 

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

 

3) Smlouva o dílo -  dešťová kanalizace Vraného – K.Vyleta 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo na výstavbu inženýrské podzemní sítě - dešťové kanalizace v délce 33 m, potrubím  PVC 

DN 300 a čtyřmi uličními vpustěmi v ulici Vraného v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Komenského a Žižkova za 

cenu 248 798,- Kč bez DPH a 301 045,58 Kč včetně DPH s Karlem Vyletou, Kozinova 854, Řevnice, IČ:61090476. 

Rada města ukládá: 

 zahrnout částku 301 045,58 Kč do rozpočtového opatření č. 4/2019 

 

4) Výběrové řízení – strážník Městské policie Řevnice   

Usnesení: 

Rada města rozhodla: 

 přijetí 1 nového zaměstnance na pracovní pozici strážník/strážnice Městské policie Řevnice. 

Rada města ukládá: 

 starostovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa strážníka/strážnice Městské policie Řevnice. 

 

5) Informace o provozu v období vánočních svátků – MŠ Řevnice 

 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci o uzavření Mateřské školy z provozních důvodů, v době vánočních svátků, a to od 23. 12. 2019 do 3. 1. 

2020.  

 

6) Zadávací dokumentace výběrového řízení „Doplnění terénních depresí rekultivační vrstvy tělesa 

skládky“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací dokumentaci výběrového řízení zakázky „Doplnění terénních depresí rekultivační vrstvy tělesa skládky“ 

v předpokládané ceně 925.000,- Kč bez DPH (1.119.250,- Kč vč. DPH). 

Rada města ukládá: 

 zahrnout předpokládanou cenu zakázky  1.119.250,- Kč do rozpočtu 2020. 

 

7) Revitalizace Základní školy Řevnice – Dodatek č. 4 k SOD  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zakázku „Revitalizace Základní školy Řevnice“, s firmou BUILDER 

CONSTRUCTIONS s.r.o., Magistrů 168/2, Praha 4 - Michle,  IČ: 04543181, kterým bude upravena cena za 

zhotovení díla na částku 14 935 919,01 Kč tj. 18 072 462,00 Kč včetně DPH. 

Rada města ukládá: 

 zahrnout částku 2 531 627,28 Kč (pokrytí nepředvídatelných změn při akci „Revitalizace Základní školy Řevnice“, 

viz. dodatek č. 4) do rozpočtového opatření č. 4/2019. 

 

8) Cenová nabídka křížení ulic Švabinského – Husova a uzavření dodatku č. 2 SOD – Hes s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 cenovou nabídku a uzavření dodatku číslo 2 smlouvy o dílo na akci „Výměna potrubí vodovodu v ulicích 

Švabinského a K. Světlé v Řevnicích“ s firmou HES Stavební s.r.o., se sídlem Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha 4, IČ: 

28143213 na výměnu starých vodovodních přípojek za cenu 267 139,80 Kč bez DPH (323 239,16 Kč včetně DPH) ve 

lhůtě do 14 dnů od podpisu dodatku smlouvy.                
 

9) Provozní řád uzavřené skládky TKO 

Usnesení : 

Rada města schvaluje: 

 provozní řád uzavřené skládky TKO v areálu Na Bořích .   

 

 


