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Výpis usnesení přijatých na 68. jednání  rady města Řevnice ze dne 8.4.2020 

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

 

 

3)  Smlouvy o pronájmu lahví na technické plyny – acetylen a kyslík – Linde Gas a.s.  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření dvou smluv se společností Linde Gas a.s., sídlo U Technoplynu 1324, Praha 9, IČO:00011754. Předmětem 

smluv je pronájem 2 lahví na technické plyny na dva roky (1x smlouva na lahev acetylenu, 1x smlouva na lahev 

kyslíku). Cena za pronájem za celou dobu trvání činí 3 780,- Kč bez DPH (1890,- Kč bez DPH za každou láhev) (tj. 

4 573,80 Kč vč. DPH). 

 

4) Smlouva o odebírání a likvidaci vod z uzavřené skládky  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření smlouvy se společností Ekos Řevnice, spol. s r.o., sídlem Na Bořích 1077, Řevnice, IČO: 47551828, jejímž 

předmětem je zajištění převzetí dovezených odpadních vod z uzavřené skládky komunálních odpadů ve vlastnictví 

města na ČOV Řevnice a závazek společnosti Ekos tyto vody odebírat a čistit.  

 

5) Servisní smlouva na kamerový systém u nádraží 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření smlouvy se společností Invessales spol. s r.o., IČ 62957678, Podskalská 22/1512, Praha 2 na servis 

kamerového systému u nádraží za cenu jednoročního pravidelného servisu 5.000,- Kč  bez DPH a servisní pohotovost 

1.500,- Kč za měsíc bez DPH, vše tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 

6) Dodatek č. 1 ke smlouvě s Atelierem městského inženýrství  

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Atelierem městského inženýrství s.r.o., IČ 27299643, sídlo Velká 

Dominikánská 19, 412 01 Litoměřice jehož předmětem je prodloužení termínu pro odevzdání zhotoveného díla do  

14.4.2020. 

 

7) Nabídka na provedení auditu společnosti EKOS za rok 2019  

Rada města souhlasí: 

 s objednávkou auditu účetní závěrky za rok 2019 sestaveného v souladu s českými účetními předpisy u společnosti 

Nexia AP a.s., Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 jednatelem společnosti  EKOS spol. s r.o., Na Bořích 1077, Řevnice za 

cenu 47.000,- Kč bez DPH.  

 

8) Nabídka na zpracování Lesního hospodářského plánu pro městské lesy Řevnice 

Usnesení:  

Rada města schvaluje:  

 uzavření smlouvy o dílo “Vypracování lesního hospodářského plánu s platností 1.1.2022 – 31.12.2031“ s firmou Ing. 

Václavem Paterou, se sídlem Na dlouhých 67, 312 05 Plzeň, IČ 14688921 vypracování lesního hospodářského plánu 

s platností 1.1.2022 – 31.12.2031 za cenu 202 500,- Kč bez DPH (245 025,- Kč včetně DPH), která vychází z ceny 450 

Kč/ha a aktuální velikosti majetku 450 ha. Cena je splatná ve třech splátkách v roce 2021 a 2022.  

 

 


