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Zápis č. 96 

z jednání Rady města Řevnice dne 12. 10. 2016 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik Ph.D., MgA. M. Reslová, I. Kovářová, Pavel Plichta, vedoucí OKSI 

Omluven:  Ing. P. Kozák, Mgr. R. Henych, tajemnice 

Zapisovatel:  Pavel Plichta  

 

1) Program jednání rady města č. 96 

1. Schválení programu jednání rady města č. 96 

2. Kontrola usnesení z rady města č. 95 

3. Nájemní smlouva MŠ Bambinárium  

4. Ověření existence a funkčnosti vzdouvací zídky v Kejné 

5. Oznámení o ředitelském volnu - ZŠ Řevnice 

6. Dohoda společnosti EKOS Řevnice spol. s.r.o. o vzájemných závazcích se společností Aquaconsult 

7. Ukončení nájemní smlouvy se společností EKOS Řevnice, spol. s r.o. – městský les 

8. Příkazní smlouva o obstarání TDI na akci „Rekonstrukce Lesního divadla v Řevnicích – Etapa 2016“ 

9. Řešení zabezpečení serveru a poštovního serveru 

10. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí-Úřad práce ČR 

11. Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice – etapa II.  

12. Oprava schodiště do budovy II. stupně ZŠ 

13. Vícepráce – Rekonstrukce části ulice Žižkova 

 

Usnesení:  

Rada města schvaluje předložený program na jednání rady města č. 96  

Schváleno-hlasování  4/0/0 

 

2) Kontrola usnesení z rady města č. 95 

 

3) Nájemní smlouvy MŠ Bambinárium 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem části pozemku parc. č. 2302 a části pozemku parc. č. 2301 v obci a k. ú. Řevnice o výměře 79 m
2
 (ulice 

Havlíčkova) Mateřské škole Bambinárium, IČO: 71340866, se sídlem Čs. armády 139, 252 30 Řevnice za účelem 

parkování osobních vozidel (vyhrazení 6 parkovacích míst) za cenu 6.000,- Kč + DPH/rok.  

Rada města ukládá: 

 Správnímu odboru zajistit uzavření nájemní smlouvy. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: Starosta/Ing.Bečková 

Termín: 19. 10. 2016 

 

4) Ověření existence a funkčnosti vzdouvací zídky v prameništi Kejná  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 objednání „Ověření existence a funkčnosti vzdouvací zídky v prameništi Kejná u firmy Geonika, s.r.o., V Cibulkách 5, 

150 00 Praha 5, IČ: 48111767 za nabídkovou cenu 20 000,- Kč bez DPH (24 200,- Kč s DPH). 

Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: Starosta/Plichta/Kadlec 

Termín: 15. 10. 2016 

 

5) Oznámení o ředitelském volnu – ZŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

  oznámení o udělení ředitelského volna ve dnech 24. a 25. 10. 2016 a dne 18. 11. 2016 na ZŠ Řevnice. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 12. 10. 2016 
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6) Dohoda společnosti EKOS Řevnice spol s.r.o o vzájemných závazcích se společností Aquaconsult 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci společnost EKOS Řevnice spol s.r.o ve věci dalšího postupu v soudním sporu se společností Aquaconsult 

spol. s r.o. a ve věci vzájemného zápočtu nároků obou společností; 

 záměr společnosti EKOS Řevnice spol s.r.o zatím nedožalovat zbývající část nároku společnosti EKOS za AQC, jež 

nebyla pokryta vzájemným zápočtem ve výši cca. 134 tis. Kč z důvodu dalších nákladů na tento  úkon a z důvodu 

menší právní jistoty a  obhajitelnosti tohoto nároku. 

Rada města souhlasí: 

 s přípravou příslušné dohody mezi společností EKOS a AQC s tím, že by oproti obdrženému návrhu obsahovala i 

účetní způsob vypořádání nároku na úroky z prodlení a neomezila do budoucna možnost vznesení jiného nároku z 

jiných vzájemných vztahů, než byla smlouva o odborné a technické pomoci. 

Schváleno-hlasování  4/0/0 

Zodpovídá: Starosta/Plichta 

Termín: 30. 10. 2016 

 

7) Ukončení nájemní smlouvy se společností EKOS Řevnice, spol. s r.o. – městský les 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dohody o ukončení nájmu se společností EKOS Řevnice, spol. s r.o. – městský les. 

Rada města ukládá: 

 Odboru kanceláře starosty a investic zajistit uzavření dohody o ukončení nájmu se společností EKOS Řevnice, spol. 

s r.o. – městský les. 

Schváleno-hlasování  3/0/0 (Poznámka-odchod radní Kovářové) 

Zodpovídá: Starosta/Plichta 

Termín: 30. 10. 2016 

 

8)  Příkazní smlouva o obstarání TDI na akci „Rekonstrukce Lesního divadla v Řevnicích – Etapa 

2016“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

  uzavření příkazní smlouvy o obstarání technického dozoru stavby s panem Ing. Jaroslavem Kubátem, Legií 838, 252 

30 Řevnice, IČ: 00505803 na akci: „Rekonstrukce Lesního divadla v Řevnicích – Etapa 2016“ za částku ve výši 

29 800,- Kč. Ing. Kubát není plátce DPH. 

Schváleno-hlasování  (3/0/0) 

Zodpovídá: MgA. M. Reslová / Plichta/Slámová 

Termín: 19. 10. 2016 

 

9) Řešení zabezpečení serveru a poštovního serveru  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 realizaci ochrany vnitřní sítě softwarovým zabezpečením Kerio Control za cenu 28.256,-Kč bez DPH a řešení 

poštovního serveru Úřadu softwarovým řešením Keiro Connect za cenu 33.624,-Kč bez DPH firmou Metronomy CZ, 

s.r.o. Hermannova 120, Řevnice psč 252 30, IČ 27120422 v roce 2017. 

Rada města ukládá: 

 Odboru kanceláře starosty a investic zařadit realizaci ochrany vnitřní sítě a řešení poštovního serveru městského úřadu 

do rozpočtu na rok 2017 a realizovat ochranu vnitřní sítě softwarovým zabezpečením a řešení poštovního serveru úřadu 

v 1. čtvrtletí roku 2017. 

Schváleno-hlasování  3/0/0 

Zodpovídá: MgA. M. Reslová /Plichta/Jaskevičová 

Termín: 31. 12. 2016 

 

10) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 dohodu o vytvoření 4 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu mezi Úřadem práce ČR a městem Řevnice a 

to na dobu od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017. 

Rada města ukládá: 

 Ekonomickému odboru zahrnout náklady (na sociální a zdravotní pojištění) do rozpočtu města na rok 2017. 
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Schváleno-hlasování  3/0/0 

Zodpovídá: Starosta/Mgr.Henych/Jaskevičová 

Termín: 14. 10. 2016 

 
11) Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice – etapa II.  

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci o nabídce na komplexní entomologický průzkum vybraných taxonů v rámci řešeného území na základě 

dendrologického průzkumu dřevin vypracovaného atelierem Living in green s.r.o.  

Rada města ukládá: 

 Ekonomickému odboru zařadit částku 7 850,- Kč do rozpočtového opatření č. 5/2016 (do §3745, pol. 5169); 

 odboru kanceláře starosty a investic objednat komplexní entomologický průzkum vybraných taxonů v rámci řešeného 

území na základě dendrologického průzkumu dřevin vypracovaného atelierem Living in green s.r.o. u paní Ing. Jitky 

Skalické, Ph.D. IČ: 75172534, Kamýcká 246/4C, 160 00  Praha 6,za cenu 7 850,- Kč.  

Schváleno-hlasování  3/0/0 

Zodpovídá: MSTA, MgA. M. Reslová /Plichta/Slámová/Jaskevičová 

Termín: 30. 10. 2016 

 

12) Oprava schodiště do budovy II. stupně ZŠ ve Školní ulici 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadání opravy schodiště do budovy II. stupně základní školy panu Janu Brabcovi, Vižina 9, okr. Beroun, 

IČ:64564207, za cenu ve výši 16 500,- Kč. 

Rada města ukládá: 

 Ekonomickému odboru zařadit částku 16 500,- Kč do rozpočtového opatření č. 5/2016 (přesunout z §3113 pol. 6121 

do §3113 pol. 5169);  

 Odboru kanceláře starosty a investic vystavit na uvedené práce objednávku. 

Schváleno-hlasování  3/0/0   

Zodpovídá: Starosta/Plichta/Slámová/Jaskevičová 

Termín: 30. 10. 2016 

 

13) Vícepráce – Rekonstrukce části ulice Žižkova  

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci o předpokládaných nákladech na vícepráce spojené se stavbou „Rekonstrukce části ulice Žižkova“ vzniklé 

z důvodu špatného hlavního vodovodního řadu v úseku Vraného - Komenského a nefunkčních šoupat v křižovatce 

Žižkova/Vraného ve výši cca 460 000,- Kč vč. DPH. 

Rada města ukládá 

 Odboru kanceláře starosty a investic náklady na vícepráce s investorem upřesnit a vzájemně odsouhlasit a před 

vyúčtováním více a méně prací za měsíc říjen a na základě provedeného soupisu prací předložit radě města ke 

schválení odpovídající dodatek ke smlouvě o dílo. 

Schváleno-hlasování  3/0/0   

Zodpovídá: Starosta/Plichta/Slámová 

Termín: 30.10.2016 

 

Zápis vyhotoven dne: 12.10.2016 

Další jednání rady města se uskuteční dne: 19.10.2016 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                             MgA. Marie Reslová, místostarostka 


