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Výpis usnesení přijatých na 54. jednání  rady města Řevnice ze dne 27.12.2019 

(upraveno podle zákona zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) 
 

 

3) Výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo – Invessales s.r.o. - akce „Pěší stezka Pišťák -  

I.etapa“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení na akci „Pěší stezka Pišťák - I.etapa“, firmu INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 

22/1512, 128 00 Praha 2, IČ: 62957678, s nabídkovou cenou 1 551 695,29 Kč bez DPH (1 877 551,30 Kč včetně DPH). 

 uzavření smlouvy o dílo na akci „Pěší stezka Pišťák - I.etapa“ s firmou INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 

22/1512, 128 00 Praha 2, IČ: 62957678 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku 1 877 551,30 Kč na akci „Pěší stezka Pišťák - I.etapa“ do rozpočtového 

opatření 1/2020 
 

4) Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o provedení těžebních prací v městském lese – Jiří Hůla 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 2 rámcové smlouvy o provedení těžebních prací uzavřenou dne 6.2.2017 mezi městem Řevnice a 

panem Jiřím Hůlou, Hostomice pod Brdy, Vižina 67, IČ:61689653. Předmětem dodatku je prodloužení smlouvy do 

31.12.2021 a doplnění ostatních ujednání o provedení úklidu po těžbě. 
 

5) Dodatek č. 14 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnic ze dne 

30.6.2010 – EKOS 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 14 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 mění 

odstavec 12. Článku 6. Smlouvy (Finanční záležitosti).  
 

6) Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o provedení těžebních prací v městském lese – Jaroslav Hůla 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 2 rámcové smlouvy o provedení těžebních prací uzavřenou dne 6.2.2017 mezi městem Řevnice a 

panem Jaroslavem Hůlou, Hostomice pod Brdy, Vižina 72, IČ:47556609. Předmětem dodatku je prodloužení 

smlouvy do 31.12.2021 a doplnění ostatních ujednání o provedení úklidu po těžbě. 
 

 

 

 

 


