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Výpis usnesení přijatých na 62. jednání  rady města Řevnice ze dne 19.2.2020 

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

 

 

3) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – „Obnova místních komunikací ve městě Řevnice“ 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova místních komunikací ve městě Řevnice“ s firmou HES 

stavební s.r.o., IČ 28143213, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 Braník, jehož předmětem je konečné vyúčtování 

provedených prací při realizaci díla „Obnova místních komunikací ve městě Řevnice“, celkové navýšení ceny díla 

činí 2 036 939,17 Kč bez DPH (tj. 2 464 696,40 Kč vč. DPH).    

 

4) Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě „Nájemní smlouva - část pozemku parc.č. 3659/24 - areál skládky 

TKO 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku číslo 2 k Nájemní smlouvě - část pozemku parc.č. 3659/24 - areál skládky TKO, uzavřené dne 16. 

10. 2019 mezi městem Řevnice a firmou Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. IČ61057606, sídlem Perucká 

2542/10, Praha 2, 120 00, jehož předmětem je doplnění číselného kódu odpadu, který (dle smlouvy) ze sběrného 

dvora odchází. 

 

 

5) Smlouva o dílo „Opravy komunikací 2020“ výtluky 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo na akci „Opravy komunikací 2020“ mezi městem Řevnice a společností Street s.r.o., 

IČ:24663310, sídlem Srbova 360/1, Praha 8, 180 00. Předmětem smlouvy je oprava výtluků ve vybraných ulicích 

města metodou  Silkot a zalití asfaltových spár modifikovanou asfaltovou zálivkou. Celková cena díla činí 154 430,-

Kč bez DPH (tj. 186 860,30 Kč vč. DPH). 

 

6) Smlouva o dílo o roční kontrole dětského hřiště – Malé náměstí – Hřiště hrou, s.r.o. 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dílo „Smlouva o ročních hlavních kontrolách“, mezi městem Řevnice a společností Hřiště hrou, 

s.r.o., sídlem Sobotecká 810, 511 01 Turnov, IČ: 03671073, jedná se o smlouvu o periodické kontrole stavu dětského 

hřiště na Malém náměstí v Řevnicích dle normy ČSN 1176-7.  

 

7) Úprava ceníku služeb poskytovaných technickými službami třetím osobám 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 aktualizovaný ceník technických služeb města za služby poskytované třetím osobám s platností od 1. 3. 2020. 

   

8) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku a uzavření darovací smlouvy – Centrum Na Verandě Beroun 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 poskytnutí finančního příspěvku 3.000,- Kč zapsanému ústavu Centrum Na Verandě Beroun, IČ: 03187276, 

Wagnerovo náměstí 1541, 266 01 Beroun na pokrytí nákladů na dovybavení a zútulnění společných prostor pro 

klienty. 

 uzavření darovací smlouvy mezi městem Řevnice a zapsaným ústavem Centrum Na Verandě Beroun, IČ: 03187276, 

Wagnerovo náměstí 1541, 266 01 Beroun, jejímž předmětem je poskytnutí daru ve výši 3.000,- Kč na pokrytí 

nákladů na dovybavení a zútulnění společných prostor pro klienty. 

 

9) Pronájem části pozemku parc.č. 555_11 - DíkyČau s.r.o 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o pronájmu pozemku se společností DíkyČau s.r.o., IČ: 02741661, se sídlem Táboritská 880/14, 

130 00 Praha 3, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 555/11 v k.ú. Řevnice o výměře 75 m
2
 (viz. 

přiložený nákres) dne 21.2.2020 za účelem parkování automobilů pro natáčení reklamního spotu za celkové 

nájemné 1.000,- Kč + DPH.  
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10) Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na stavbu „Vybudování bezpečných cyklotras ve městě 

Řevnice“ a složení hodnotící komise. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací v rámci projektu: „Vybudování 

bezpečných cyklotras ve městě Řevnice“ 

 hodnotící komisi ve složení: ing. Tomáš Smrčka, Bohdana Slámová, Michal Kliner, náhradník: Věra Jaskevičová 

 

 

11) Výběrové řízení – pracovník v sociálních službách a složení komise pro otevírání obálek 

Usnesení: 

Rada města rozhodla: 

  o přijetí 1 nového zaměstnance pečovatelské služby na pracovní pozici pracovník v sociálních službách. 

Rada města ukládá: 

 starostovi vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa pracovník v sociálních službách.  

Rada města schvaluje: 

 komisi pro otevírání obálek k výběrovému řízení – pracovník v sociálních službách v tomto složení: Ing. Tomáš 

Smrčka,  Ing. Alice Bečková náhradník: Věra Jaskevičová  

 

 


