
 

1 

 

Podklady pro zápis č. 59 

z jednání Rady města Řevnice dne 8.1.2016 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, Ing. P. Kozák MgA. M. Reslová,  

Omluven:  I. Kovářová, Mgr. O. Skripnik PhD 

Host: Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 59 

2. Kontrola usnesení z RM č. 58 

3. Vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa – ředitel/ředitelka Základní školy Řevnice  

4. Rámcová smlouva na poradenské služby - ACCON managers & partners, s.r.o. 

5. VŘ – Pojištění majetku a odpovědnosti pro město Řevnice 

6. Smlouva o spolupráci – Bc. Vaňková 

7. Závazné ukazatele pro ZŠ, MŠ a ZUŠ na rok 2016 

8. Dotace – Naučná stezka Řevnice 

9. Poptávka – zpracování projektové dokumentace – přednádraží prostor, II. etapa 

10. Informace ke stavebnímu průzkumu objektu – „Dřevák“ 

11. 2Q – čištění komunikace 

12. Vyhlášení veřejné sbírky – Lesní divadlo 

13. Dodatek č.20 k pojistné smlouvě č. 1503365692 

 

 

1) Program jednání RM č. 59 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 59. 

Schváleno: všemi hlasy 

2) Kontrola usnesení z RM č. 58 

 

3) Vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa – ředitel/ředitelka Základní školy Řevnice  

Usnesení: 

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  

1.  v y h l a š u j e   konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Řevnice, příspěvkové 

organizace,  IČO: 47005254, se sídlem Školní 600, 252 30 Řevnice a to s předpokládaným nástupem 1.7.2016; 

2. s t a n o v í   text veřejného oznámení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace Základní škola Řevnice takto:  

 

KONKURS 
Rada města Řevnice na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení  

 

na pracovní místo ředitele/ ředitelky 

 

Základní školy Řevnice, příspěvkové organizace 
se sídlem na adrese Školní 928, 252 30 Řevnice 

IČO: 47005254 

 

Předpokládaný nástup do funkce ředitele/ředitelky dne 1. července 2016.  

 

Předpoklady pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“): 

 odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících, 

 příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících, 

 způsobilost k právním úkonům, 

 bezúhonnost, 

 zdravotní způsobilost. 

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele: 

 znalost školských právních předpisů a školské problematiky, 

 znalost zákoníku práce a dalších pracovně právních předpisů, 

 základní ekonomické znalosti (znalosti ve financování příspěvkové organizace), 
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 organizační a řídící schopnosti. 

 

Písemně zašlete: 
 Přihlášku – uveďte jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefon a e-

mail. 

 Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné 

zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání). 

 Doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. kopie 

pracovních smluv) + potvrzení zaměstnavatele/zaměstnavatelů, u kterého/kterých byla příslušná praxe 

vykonávána – toto potvrzení lze nahradit čestným prohlášením o délce pedagogické praxe - příslušný 

formulář lze najít na stránkách http://www.revnice.cz/formulare/.  

 Strukturovaný profesní životopis.  

 Písemnou koncepci rozvoje a řízení Základní školy Řevnice v rozsahu max. 5 normostran. 

 Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců. 

 Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči 

narození po 1. prosinci 1971) – příslušný formulář lze najít na stránkách http://www.revnice.cz/formulare/. 

 Originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele ne starší 3 

měsíců. 

 Prohlášení ke zveřejnění předložené koncepce rozvoje školy a životopisu - příslušný formulář lze najít na 

stránkách http://www.revnice.cz/formulare/. 

 

Pozdě došlé přihlášky a přihlášky, které nebudou obsahovat všechny požadované doklady a přílohy, budou 

z konkursního řízení vyřazeny. 

Přihlášku, životopis, koncepci rozvoje školy, čestné prohlášení o délce pedagogické praxe, čestné prohlášení 

podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. a prohlášení ke zveřejnění koncepce vlastnoručně podepište. 

Předpokládaný termín konání konkurzního řízení je duben 2016, přesný termín bude uchazečům sdělen 

písemně. 

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu zrušit nebo nevybrat 

žádného z uchazečů. 

 

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce označené slovy „Konkurs ZŠ -NEOTVÍRAT“ musí být doručeny 

poštou nebo osobně nejpozději do pátku 18.3.2016 do 11:00 hod. do podatelny Městského úřadu Řevnice na adrese 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice. 

 

3. u k l á d á  tajemnici úřadu zveřejnit oznámení o vyhlášení konkursu: 

-  na úřední desce Městského úřadu Řevnice  

- na internetových stránkách města Řevnice – v záložce AKTUALITY 

- v Základní škole Řevnice 

- v Učitelských novinách, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1 

- v regionálním tisku: zpravodaj RUCH, Náš Region, měsíčník DOBNET 

- na internetových stránkách okolních obcí: Černošice, Dobřichovice, Mníšek pod Brdy, Praha-Radotín, 

Praha-Zbraslav, Dobříš, Beroun 

- na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 15.1.2016 

 

4) Rámcová smlouva na poradenské služby - ACCON managers & partners, s.r.o. 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Rámcové smlouvy činnost se společností ACCON managers & partners, s.r.o., se sídlem: 

Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7, IČ: 26724791, zastoupenou Mgr. Drahomírem Mejzrem, MBA, jejímž 

předmětem je poskytování poradenských služeb při realizaci investic v České republice, při organizaci 

zadávacích řízení a vyřizování dotací. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Bc.Vaňková 

Termín: 31.1.2016 

 

5) VŘ – Pojištění majetku a odpovědnosti pro město Řevnice 

Usnesení: 

RM schvaluje vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Pojištění majetku a odpovědnosti 

pro město Řevnice firmu MONDE FINANCE, s.r.o., IČ: 61859869, se sídlem Národní 138/10, Praha 1 za částku 

ročního pojistného ve výši 150.007,- Kč a pověřuje starostu podepsáním pojistné smlouvy. 

Schváleno: všemi hlasy 

http://www.revnice.cz/formulare/
http://www.revnice.cz/formulare/
http://www.revnice.cz/formulare/
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Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 15.1.2016 

 

6) Smlouva o spolupráci – Bc. Vaňková 

Usnesení: 

RM schvaluje Smlouvu o spolupráci s Bc. Monikou Vaňkovou, bytem: K Hájku 245, 267 29 Zadní Třebaň, IČ: 

03754391, jejímž předmětem je zajištění dotací, propagace a produkce oslav 100. výročí Lesního divadla 

v Řevnicích od 4.1.2016 – 30.9.2016 za částku 10.000,- Kč měsíčně a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.  

Rozpočtově kryto z § 3392 pol. 5169 

 

RM bere na vědomí informaci o uzavření Dohody o provedení práce s Bc. Monikou Vaňkovou na zajištění 

podávání žádostí o dotace a administrace dotací zejména neinvestičního charakteru v rozsahu do 300 hodin 

ročně za částku do 10.000,- Kč měsíčně. 

Rozpočtově kryto z § 5021 pol. 6171. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 8.1.2016 

 

7) Závazné ukazatele pro ZŠ, MŠ a ZUŠ na rok 2016 

Usnesení: 

RM schvaluje závazné ekonomické ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací: Základní škola Řevnice, 

Mateřská škola Řevnice a Základní umělecká škola Řevnice - na rok 2016 v souladu s ustanoveními zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a na základě schváleného rozpočtu 

města Řevnice na rok 2016.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová 

Termín:  20.2.2016 

 

8) Dotace – Naučná stezka Řevnice 

Usnesení:  

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj, programu „Cestování dostupné všem“. 

Dotace je na částku 291.000,- Kč vč. DPH, spoluúčast města činí 145.500,- Kč vč. DPH 

Rozpočtově kryto § 3636 pol. 6121. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice//Bc.Vaňková 

Termín: 15. 1. 2016 

 

9) Poptávka – zpracování projektové dokumentace – přednádraží prostor II. etapa 

Usnesení: 

RM schvaluje vypsání poptávky s názvem: „Projektová dokumentace - přednádražní prostor v Řevnicích“. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 20.1.2016     

 

10) Informace ke stavebnímu průzkumu objektu – „Dřevák“ 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o stavebně technické průzkumu a nákladech na rekonstrukci skladu. 

RM ukládá EO zpracování poptávky na projektové práce podle stavebně technického průzkumu. 

RM ukládá EO ve spolupráci se starostou města a místostarostkou paní MgA. Marií Reslovou připravit 

výběrové řízení na nejvhodnější nabídku na využití objektu skladu. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 20.1.2016     

 

11) 2Q – čištění komunikace 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci společnosti 2Q o zajištění čištění komunikací v souvislosti s výstavbou obytného 

souboru CORSO POD LIPAMI. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.1.2016     
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12) Vyhlášení veřejné sbírky na Lesní divadlo  

Usnesení: 

RM schvaluje záměr vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci a nutné opravy Lesního divadla k příležitosti 100 

let Lesního divadla Řevnice. 

RM pověřuje přípravou veřejné sbírky Bc. Moniku Vaňkovou. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Bc. Vaňková 

Termín: 8. 1. 2016 

 

13) Dodatek č.20 k pojistné smlouvě č. 1503365692 

Usnesení: 

RM schvaluje Dodatek č. 20 k pojistné smlouvě č. 1503365692, jehož předmětem je pojištění přístavby ZŠ 

Řevnice a komunikace části ulic Školní, Mírová, B. Němcové a Legií do doby než bude uzavřena nová smlouva 

(do 6.2.2016).  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 8. 1. 2016 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 8.1.2016 

Další jednání RM č. 60 se uskuteční dne 15.1.2016. 

 

 

 

 

 

………………………………….                                                 ……………………………………………. 

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                                   MgA. Marie Reslová 

 


