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Zápis č. 60 
z jednání Rady města Řevnice dne 15.1.2016 

 

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. 60 

2. Kontrola usnesení z RM č. 59 

3. Konkurz na ředitele/ředitelku Základní školy Řevnice – delegace zástupců do konkursní komise 

4. RPIS – dohoda o ukončení nájemní smlouvy 

5. Záměr pronájmu pozemku pro umístění reklamní cedule 

6. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – NS Řevnice, a.s.  

7. Vícepráce – „ Zateplení a výměna oken Hasičské zbrojnice“ 

8. Požár na pozemku parc. č. 3552 – Lesní školka Země Ze-Mě – informace 

9. Umístění reklamních cedulí – žádost o snížení poplatku – Foto Šplíchal 

10. Ukončení vypsaného výběrového řízení – nákup služebního vozidla pro MP 

11. Odsouhlasení Výzvy k podání nabídky na nákup služebního vozidla pro MP 

12. Protipovodňová opatření Řevnice 

13. Nájem Lesního divadla - Rusý Tomáš, závod v orientačním běhu 

14. VŘ – vedoucí Technických služeb 

15. Žádost o souhlas s přijetím daru – ZŠ Řevnice 

 

1) Program jednání RM č. 60 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 60. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 59 

 

3) Konkurz na ředitele/ředitelku Základní školy Řevnice – delegace zástupců do 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 vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 

komisích, v platném znění a na základě konkurzu vyhlášeného na obsazení místa ředitele/ředitelky Základní 

školy Řevnice, příspěvkové organizace, p o v ě ř u j e  starostu: 

-  požádat Krajský úřad Středočeského kraje, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich 

zástupce do konkursní komise,  

-  požádat ředitelku Základní školy Mikoláše Alše, se sídlem Suchdolská 360, 165 00 Praha 6 - Suchdol, Mgr. 

Alexandru Kejharovou o souhlas se svým jmenováním členem konkursní komise, 

- vyzvat ředitelku Základní školy Řevnice, aby zorganizovala volbu (aklamaci) zástupce z řad 

pedagogických pracovníků školy do konkursní komise a doložila ji zřizovateli zápisem o volbě (aklamaci), 

- požádat místopředsedkyni Školské rady při Základní škole Řevnice Mgr. Evu Hanykýřovou o součinnost 

při určení zástupce školské rady členem do konkursní komise. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Bečková 

Termín: 18.1.2016 

 

4) Oldřich Šebek RPIS – dohoda o ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení: 

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 21.1.1995 mezi městem Řevnice a firmou Oldřich 

Šebek – RPIS, IČ: 44273037, se sídlem Vratislavova 156/22, 128 00 Praha 2 a to dohodou ke dni 9.2.2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Ing. Bečková 

Termín: 15.2.2016 
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5) Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1271/1 pro instalaci reklamní konstrukce 

Usnesení: 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1271/1 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 0,6 m
2 

(vyznačena 

v přiložené kopii katastrální mapy) za účelem instalace a provozování reklamní konstrukce o rozměru 210 x 

300 cm.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Ing. Bečková 

Termín: 19.1.2016 

 

6) Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – NS Řevnice, a.s. 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Řevnice a obchodní 

společností NS Řevnice, a.s., se sídlem Kutnohorská 359/80, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy, IČ: 04285620, 

jehož předmětem je nájem haly o celkové ploše 353 m
2
 postavené na pozemku parc.č. 3203 v obci a k.ú. 

Řevnice (bývalý areál společnosti EUROVIA) za účelem uskladnění hasičské techniky v termínu od 15.1.2016 

do 30.4.2016 za nájemné 3.000,- Kč měsíčně.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.1.2016 

 

7) Vícepráce – „ Zateplení a výměna oken Hasičské zbrojnice“ 

Usnesení: 

RM schvaluje, náklady na dodatečné práce, vzniklé nebo uvažované při realizaci stavby „Zateplení a výměna 

oken Hasičské zbrojnice.“ Celková cena dodatečných prací činí 441 504,81 Kč vč. DPH. 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1658 ze dne 25. 11. 2015 se společností Invessales 

s.r.o., na částku 441 504, 81 Kč vč. DPH s tím, že tato částka bude čerpána z Fondu oprav a technického 

zhodnocení objektu č.p. 174 - Hasičské zbrojnice a proto RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 

uvolnění této částky z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 174. 

RM ukládá tajemnici tento bod zařadit na zasedání ZM č. 11 dne 22.2.2016. 

 Schváleno: všemi hlasy   

Zodpovídá: Starosta/EO /Bc. Vaňková 

Termín: 15.1.2015 

 

8) Požár na pozemku parc. č. 3552 – Lesní školka Země Ze-Mě - informace 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o požáru na pozemku, kde je umístěna Lesní školka Země Ze-mě a ukládá MÚ 

v součinnosti se stavebním úřadem věc projednat s vlastníkem pozemku parc. č. 3552 a nájemcem. 

Schváleno: všemi hlasy   

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 28.2.2016 

 

9) Umístění reklamních cedulí – žádost o snížení poplatku – Foto Šplíchal 

Usnesení: 

RM souhlasí s vyměřením poplatku ve výši 5.000,- Kč panu Markovi Šplíchalovi – Foto Šplíchal za umístění 3 

reklamních cedulí umístěných na veřejném prostranství. 

Schváleno: všemi hlasy   

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 15.1.2016 

 

10) Ukončení vypsaného výběrového řízení – nákup služebního vozidla pro MP 

Usnesení:  

Rada města souhlasí s ukončením nabídkového řízení na nákup služebního vozidla pro MP Řevnice 

vypsaného v roce 2015 tak, jak je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11. ledna 2016. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/MP/Vrchní strážník  

Termín: 15.1. 2016 
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11) Odsouhlasení Výzvy k podání nabídky na nákup služebního vozidla pro MP 

Usnesení:  

Rada města schvaluje rozeslání Výzvy k podání nabídky na nákup služebního vozidla pro Městskou policii 

Řevnice s termínem odevzdání nabídek do 29. ledna 2016 a předložení zaslaných nabídek komisi k rozhodnutí 

o vybrání konkrétního dodavatele. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/MP/Vrchní strážník  

Termín: 5.2. 2016 

 

12) Protipovodňová opatření Řevnice 

Usnesení:  

Rada města schvaluje zadání vypracování investičního záměru na zachycení srážkových vod u firmy VRV 

a.s., se sídlem Nábřežní 4, Praha 5 za celkovou částku 77 000,- Kč bez DPH (93 170,- Kč vč. DPH) a souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo. RM ukládá EO zařadit náklady na vypracování investičního záměru do RO 

č.1/2016 . 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/Slámová  

Termín: 30.4.2016 

 

13) Nájem Lesního divadla - Rusý Tomáš, závod v orientačním běhu 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Tomášem Rusým, nar. 27.1.1993, s adresou Topolová 950, 252 29 

Dobřichovice, jejímž předmětem je pronájem areálu Lesního divadla dne 20.2.2016 za účelem jeho užívání 

jako zázemí závodu v orientačním běhu, za nájemné ve výši 400,- Kč + 21% DPH.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/ MěKS/Mgr. Stará 

Termín: 10.2.2016  

 

14) VŘ – vedoucí Technických služeb 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o plánovaném ukončení pracovního poměru vedoucího Technických služeb 

Ing. Mojmíra Mikuly ke dni 28.2.2016 a ukládá tajemnici vyhlásit výběrové řízení na pozici vedoucí 

Technických služeb – Městský úřad Řevnice s možností zaslat nabídky do výběrového řízení do 25.2.2016 

s předpokládaným nástupem ke dni 1.4.2016, popř. podle dohody. 

RM ukládá tajemnici výběrové řízení zaslat na okolní obce a inzerovat v časopise RUCH a vyvěsit inzerát na 

portále Jobs.cz. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice  

Termín: 15.1.2016  

 

15) Žádost o souhlas s přijetím daru – ZŠ Řevnice 

Usnesení: 

RM uděluje Základní škole Řevnice souhlas s přijetím věcného daru - aku vrtačky Hecht 1277 v hodnotě 

2.490,- Kč od společnosti HOBBY do zahrady, s.r.o.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 15.1.2016  

 

 

Zápis vyhotoven dne 18.1.2016. 

Další jednání RM č. 61 se uskuteční dne 22.1.2016. 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                                   MgA. Marie Reslová 

 


