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Zápis č. 108 
z jednání Rady města Řevnice dne 19. 12. 2016 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik Ph.D., MgA. M. Reslová  

Omluveni: Ing. P. Kozák, I. Kovářová 

Hosté: Ing. David Kodym 

Zapisovatel:  Mgr. R. Henych 

 

Hlasování: pro/proti/zdržel se 

1. Program jednání rady města č. 108 

2. Kontrola usnesení z rady města č. 107 

3. Změna systému svozu odpadních vod města Řevnice 

4. Výjimka z postupu dle směrnice č.3/2015 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

5. Smlouva o dílo na provedení prací potřebných k odstranění následků kalamity 

6. Složení komise pro výběrové řízení na pracovní místo „referent kanceláře starosty“ 

7. Složení komise pro výběrové řízení na pracovní místo „referent na podatelně“ 

 

 

Usnesení:  

Rada města schvaluje předložený program na jednání rady města č. 108  

Schváleno-hlasování:  

 

2) Kontrola usnesení z rady města č. 107 

 

3) Změna systému svozu odpadních vod města Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 návrh změny systému svozu odpadních vod města Řevnice předložený Ing. Davidem Kodymem, jednatelem 

společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice. 

 

Rada města ukládá: 

 při výkonu valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o. jednateli realizovat body č. 1, 2. a 4) dle 

předloženého materiálu v termínu do 31.3.2017. 

Schváleno-hlasování:3/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 31.12.2016 

 

4) Výjimka z postupu dle směrnice č.3/2015 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 25230 Řevnice, IČ:47551828 výjimku z postupu dle 

Směrnice č.3/2015 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 

Rada města ukládá: 

 jednateli společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 25230 Řevnice, IČ:47551828 panu Ing. 

Davidu Kodymovi rozhodnutí rady města ve věci udělení výjimky ze Směrnice č.3/2015 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu zveřejnit na webových stránkách Města Řevnice a společnosti EKOS 

Řevnice spol. s.r.o., včetně odůvodnění. 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o. jednateli společnosti EKOS 

Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 25230 Řevnice, IČ:47551828 panu Ing. Davidu Kodymovi zadat 

veřejnou zakázku malého rozsahu na těžební práce za účelem zajištění ochrany lesa před přemnožením 

škůdců jedinému oslovenému dodavateli. 

 jednateli společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o. panu Ing. Davidu Kodymovi, aby jako zadavatel veřejné 

zakázky uskutečnil zadání této zakázky a zajistil včasné zahájení těžebních prací v městském lese Řevnice. 

Schváleno-hlasování:3/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 31.12.2016 
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5) Smlouva o dílo na provedení prací potřebných k odstranění následků kalamity 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o dílo na provedení prací potřebných k odstranění následků kalamity mezi společnostmi 

EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 25230 Řevnice, IČ: 47551828 a ALMEA s.r.o., Počaply 3, 26272 

Březnice, IČ: 27223701, jejímž předmětem je provedení těžby, manipulace a přiblížení dřeva harvestorem 

(těžba dřeva druhování a manipulace, vyvezení vytěženého dřeva na odvozní místo vyvážecí soupravou, 

roztřídění dle vyrobených sortimentů, rozřezání neužitkové hmoty vztahující se k těžené dřevní hmotě). 

 

Rada města ukládá: 

 jednateli společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o. panu Ing. Davidu Kodymovi uveřejnit uzavřenou smlouvu 

shodným způsobem jako odůvodnění výjimky z postupu dle směrnice č.3/2015, tj. na webových stránkách 

společnosti EKOS Řevnice spol. s.r.o. a webových stránkách Města Řevnice. 

Schváleno-hlasování:3/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 31.12.2016 

 

6) Složení komise pro výběrové řízení na pracovní místo „referent kanceláře starosty“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 Komisi pro výběr uchazeče na obsazení pracovního místa „referent kanceláře starosty“ ve složení: Mgr. 

Renata Henych, Ing. Tomáš Smrčka, MgA. Marie Reslová. 

Schváleno-hlasování:3/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 21.12.2016 

 

7) Složení komise pro výběrové řízení na pracovní místo „referent na podatelně“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 Komisi pro výběr uchazeče na obsazení pracovního místa „referent na podatelně“ ve složení: Mgr. Renata 

Henych, Ing. Alice Bečková a Petra Karešová. 

Schváleno-hlasování:3/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 31.1.2017 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 19.12.2016. 

Další jednání rady města se uskuteční dne: 21.12.2016 

 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová 


