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Zápis č. 90 
z jednání Rady města Řevnice dne 31.8.2016 

 

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

Omluven: Mgr. R. Henych 

Zapisovatel:  Ing. A. Bečková 

 

1. Program jednání RM č. 90 

2. Kontrola usnesení z RM č. 89 

3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění odpadového hospodářství – EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

4. Veřejnoprávní smlouva - policie – Jíloviště 

5. Správce budovy č.p. 676 - budova MŠ Řevnice 

6. Schválení nového ceníku sběrného dvora  

7. Smlouva o pořádání divadelního představení - Ester Pavlů a hosté 

8. Výběrové řízení na akci „Obnova lesních porostů po kalamitě“ 

 

 

1) Program jednání RM č. 90 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 90.  

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 89 
 

 

3) Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění odpadového hospodářství – EKOS Řevnice, spol. s r.o. 
 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění odpadového hospodářství uzavřené dne 

31.12.2015 mezi městem Řevnice a společností EKOS Řevnice, spol. s r.o., kterým se nahrazuje příloha č. 2 Ceník 

služeb v celém rozsahu. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: starosta/ místostarostka 

Termín: 1.9.2016 

 

 

4) Veřejnoprávní smlouva – služby městské policie – obec Jíloviště 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice a 

obcí Jíloviště k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii, která je přílohou tohoto usnesení. Na základě této 

smlouvy bude Městská policie Řevnice od 1.1.2017 vykonávat úkoly obecní policie stanovené zákonem 553/1991 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštním zákonem na území obce Jíloviště, zejména při zajištění místních 

záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: starosta 

Termín: 31.9.2016 

 

 

5) Správce budovy č.p. 676 - budova MŠ Řevnice 

 

Usnesení: 

Rada města pověřuje ředitelku Mateřské školy Řevnice paní Pavlínu Neprašovou správou budovy č.p.  676  

v Mníšecké ulici (budova mateřské školy) a to s účinností od 1.9.2016.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 31.8.2016  
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6) Schválení nového ceníku sběrného dvora 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje s účinností od 1.9.2016 nový ceník služeb sběrného dvora v Řevnicích a svozu odpadu pro 

podnikatele předložený společností EKOS Řevnice spol. s r.o. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: starosta/ místostarostka 

Termín: 1.9.2016 

 

 

7) Smlouva o pořádání divadelního představení – Ester Pavlů a hosté 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pořádání hudebního představení mezzosopranistky Ester Pavlů a jejích 

hostů „Svěží závan opery v lese“ dne 11. září 2016 v 19:00 hodin v Lesním divadle za honorář ve výši 10.000,-  Kč.  

Rada města ukládá ekonomickému odboru v rámci rozpočtového opatření č. 4/2016 přesunout 22.000,- Kč z § 3429, 

položka 5222 do § 3392, položka 5179.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/ Tajemnice/MěKS/Mgr. Stará 

Termín: 11.9.2016 

 

 

8) Výběrové řízení na akci „Obnova lesních porostů po kalamitě“ 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje jako vítěze výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Obnova lesních porostů po 

kalamitě“ firmu ALMEA s.r.o., IČ: 27223701, se sídlem Počaply 3, 262 72 Březnice, která nabídla nejnižší 

nabídkovou cenu 1.720.664,00 Kč bez DPH (2.082.003,44 Kč včetně DPH). 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o provedení lesnických prací s firmou ALMEA s.r.o. na realizaci akce 

„Obnova lesních porostů po kalamitě“. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/ Jaskevičová/ Kadlec 

Termín: 5. 9. 2016 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 31.8.2016 

Další jednání rady města se uskuteční dne 7.9.2016. 

 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová  


