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Zápis č. 64 
z jednání Rady města Řevnice dne 12.2.2016 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, Ing. P. Kozák, I. Kovářová,  MgA. M. Reslová, Mgr. O. Skripnik PhD. 

Omluven:  

Host: Martin Tamchyna 

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 64 

2. Kontrola usnesení z RM č. 63 

3. Konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ Řevnice - jmenování členů konkursní komise 

4. Sjednocení vizualizace dokumentů MÚ a města Řevnice 

5. Zakázka „Projektová dokumentace – přednádražní prostor“ 

6. Salón Klára – žádost o parkovací stání ZTP 

7. Smlouva o převzetí odpadu k využití – OSBET BETON s.r.o. 

8. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ 

9. EKOS Řevnice – výsledky hospodaření za rok 2015 - informace 

10. EKOS Řevnice – zajištění hygienické ochrany vodních zdrojů 

11. Veřejnoprávní smlouvy – městská policie – obec Všenory a městys Liteň 

12. RO č. 1/2016 
13. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1911/2015 - INVESSALES, spol. s. r. o. 

 

 

1) Program jednání RM č. 64 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 64.  

Schváleno: všemi hlasy 

2) Kontrola usnesení z RM č. 63 
 

3) Konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ Řevnice - jmenování členů konkursní komise 

Usnesení: 

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

znění, 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, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkursního řízení a konkursních komisí, a v souladu s usnesením Rady města Řevnice ze dne 8.1.2016: 

1. j m e n u j e   konkursní komisi k provedení konkursního řízení na ředitele/ředitelku Základní školy Řevnice ve 

složení: 

-  RNDr. Hana Ripková, PhD., člen určený zřizovatelem – předseda 

-  Ing. Tomáš Smrčka, člen určený zřizovatelem  

-  Dita Sýkorová, člen určený ředitelem Krajského úřadu Středočeského kraje 

-  Mgr. Alexandra Kejharová, odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení 

-  Ing. Marcela Bezděková, pedagogický pracovník Základní školy Řevnice 

-  Ing. Pavel Čámský, školní inspektor České školní inspekce 

-  Mgr. Ludmila Chroustová, člen školské rady. 

2.  p o v ě ř u j e  Ing. Alici Bečkovou funkcí tajemníka komise. Tajemník není členem konkursní komise. 

3.  u r č u j e   jako odborníky s hlasem poradním, kteří se účastní jednání konkursní komise: 

-  Ing. Štěpána Galbavého  

-  Ing. Kateřinu Šupáčkovou 

-  Mgr. Evu Podzimkovou 

- Mgr. Ondřeje Skripnika, Ph.D. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 12.2.2016 

 

4) Sjednocení vizualizace dokumentů MÚ a města Řevnice 

Usnesení: 

Rada města ukládá tajemnici zadat zpracování vizuálního sjednocení všech používaných dokumentů městským úřadem 

a městem Řevnice. 
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Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.3.2016 

 

5) Zakázka „Projektová dokumentace – přednádražní prostor“ 

Usnesení:  

Rada města schvaluje zadání zpracování zakázky „Projektové dokumentace – přednádražní prostor" pana Ing. Jiřího 

Sovinu, IČ: 448 80 448, Za Potokem 246, Tachlovice, za nabízenou cenu 230 000,- Kč (není plátce DPH), schvaluje 

uzavření smlouvy o dílo s tímto vybraným uchazečem a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 
Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 15.2.2016 

 

6) Salón Klára – žádost o parkovací stání ZTP 

Usnesení: 

RM ukládá tajemnici  na základě podnětu a žádosti paní Jaroslavy Vyletové, se sídlem na náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad č.p. 1, 252 30 Řevnice o povolení zřízení 1 parkovacího místa pro ZTP zadat projekční posouzení  plnění 

povinnosti počtu invalidních stání v lokalitě náměstí  Krále Jiřího z Poděbrad.  

RM ukládá tajemnici sezvat do Modrého domečku na společnou schůzku vlastníky nemovitostí a živnostníky 

podnikající na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad za účelem diskuze o funkcích veřejných ploch v souvislosti s návrhy 

vzešlými ze soutěže o  cenu Petra Parléře a přípravě zadání projektové dokumentace a projektu úpravy náměstí. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 3.3.2016 

 

7) Smlouva o převzetí odpadu k využití – OSBET BETON s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o převzetí odpadu k využití se společností OSBET BETON s.r.o., se sídlem 

Polní 291, 252 29 Lety, IČ: 2716090. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/tajemnice 

Termín: 15.2.2016 

 

8) Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje připojení města Řevnice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10.3.2016 a ukládá 

vedoucímu Technických služeb zajistit vyvěšení tibetské vlajky na budově městského úřadu. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/TS/Ing. Mikula 

Termín: 10.3.2016 

 

9) EKOS Řevnice – výsledky hospodaření za rok 2015 - informace 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci Ing. Davida Kodyma, jednatele společnosti EKOS Řevnice, o výsledcích 

hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za rok 2015. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Místostarostka 

Termín: 10.3.2016 

 

10) Zajištění pásem hygienické ochrany vodních zdrojů 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zadání revize pásem hygienické ochrany vodních zdrojů, jejímž předmětem by byla rekapitulace 

stávajícího stavu a návrh potřebných změn a pověřuje Ing. Davida Kodyma jejím zadáním. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Místostarostka/Ing.Kodym 

Termín: 10.3.2016 
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11) Veřejnoprávní smlouvy – městská policie – obec Všenory a městys Liteň 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Veřejnoprávních smluv mezi městem Řevnice a 

městysem Liteň a obcí Všenory k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii.  Na základě těchto smluv bude 

vykonávat Městská policie Řevnice úkoly obecní policie stanovené zákonem 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

nebo zvláštním zákonem na území městyse Liteň a obce Všenory, zejména při zajištění místních záležitostí veřejného 

pořádku v rámci působnosti obce. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 22.2.2016 

 

12) RO č. 1/2016 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s předloženým návrhem RO č. 1/2016 a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová 

Termín: 22.2.2016 

 

13) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1911/2015 - INVESSALES, spol. s. r. o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č.1911/2015 se společností INVESSALES, spol. s.r.o., 

IČ: 62957678, DIČ: CZ62957678, se sídlem Podskalská 1512/22, 128 00 Praha 2 – Nové Město, jehož předmětem je 

závazek zhotovitele pro objednatele Město Řevnice provést dílo – zateplení, výměnu oken a kotle budovy hasičské 

zbrojnice a navýšení ceny díla v návaznosti na jednotlivé rozpočty víceprací  o částku 247 848,04 Kč, vč. DPH, s tím, že 

celková cena díla po započtení více prací činí 3 688 388,64 Kč vč. DPH.   

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Bc.Vaňková 

Termín:22.2.2016  

 

  

Zápis vyhotoven dne 12.2.2016. 

Další jednání RM č. 65 se uskuteční dne 19.2.2016. 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                                   MgA. Marie Reslová 


