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  Zápis č. 21 
z jednání Rady města Řevnice dne 10.4.2015 

 

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

Omluven:  

Hosté: MgA. M. Reslová, M. Tamchyna,  

Zapisovatel: Mgr. R. Henych  

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 21 

2. Kontrola usnesení z RM č. 20 

3. Majáles – p. Chabera 

4. Pikolín – žádost o umístění banneru 

5. Komise pro výběr šéfredaktora zpravodaje RUCH 

6. Technické služby – dovednosti, průkazy 

7. SDH – Majáles 2015 

8. ZUŠ – Žádost o finanční podporu Dětské výtvarné regionální soutěže 

9. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.1432 – SWIETELSKY STAVEBNÍ 

10. Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“ –  

         -  informace o vyúčtování stavebních prací 

11.    Veřejná sbírka k položení základního kamene – přístavba ZŠ 

12.    Nájemní smlouvy v bytovém domě č.p. 928 

13.   Dotace z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

 

 

 

1) Program jednání RM č. 21 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 21. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 20. 
 

3)        Majáles – p.Tomáš Chabera 

Usnesení: 

RM schvaluje na základě žádosti pana Tomáše Chabery prezentaci dětí - SDH v rámci akce Majáles dne 

1.5.2015 a sice v rozsahu od 8:00-14:00 hodin na chodníku na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad před prodejnou 

vína Nave. 

Schváleno:všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Místostarosta 

Termín: 15.4.2015 

 
4) Pikolín – žádost o umístění banneru 

Usnesení: 

RM schvaluje umístění banneru Pikolínu, z.s. Řevnice na plotě dětského hřiště za částku 300,- Kč měsíčně od 

10.4.2015 do konce roku 2015. 

Schváleno:všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 15.4.2015 

 

 

5) Komise pro výběr šéfredaktora zpravodaje RUCH 

Usnesení: 

RM schvaluje komisi pro výběr šéfredaktora zpravodaje RUCH v tomto složení: Jiří Podzimek, Robert Groman, 

Ing. Pavel Černý, Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. a Jakub Svoboda.  

RM jmenuje paní Ing. Alici Bečkovou zapisovatelem komise při výběrovém řízení. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 15.4.2015 

 

6) Technické služby - dovednosti a průkazy jednotlivých pracovníků 

Usnesení: 

RM bere na vědomí přehled dovedností, průkazů a osvědčení jednotlivých pracovníků technických služeb. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Mikula 
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Termín: 10.4.2015 

7) SDH – Majáles 2015 

Usnesení: 

RM schvaluje zábor veřejného prostranství pro jednotku SDH a sice pro akci Majáles 2015, která se bude konat 

dne 1.5.2015 od 6:00-15:00 hodin. 

RM schvaluje bezplatnou výpůjčku stolů a laviček na tuto akci. 

RM ukládá EO zajistit na tuto akci 2 ks mobilních WC na náklady města. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/TS/Ing.Mikula/EO/Ing.Tilsch 

Termín: 17.4.2015 

 

8) ZUŠ – Žádost o finanční podporu Dětské výtvarné regionální soutěže 

Usnesení: 

RM schvaluje finanční přípěvek ve výši 5.000 Kč jako podporu již sedmého ročníku Dětské výtvarné 

výstavy/soutěže regionu Dolní Berounky pro Základní uměleckou školu na nákup cen pro vítěze a odměny pro 

porotce. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 17.4.2015 

 

9) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.1432 – SWIETELSKY STAVEBNÍ 

Usnesení: 

RM schvaluje přehled více a méně prací předložený firmou Swietelsky stavební s.r.o. k zakázce: „Zkvalitnění 

dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“ a souhlasí s podepsáním Dodatku č. 2 ke Smlouvě 

o dílo č.1432 ze dne 15.10.2015, kterým se navyšuje celková cena díla o 333 372,86 Kč bez DPH (403 381,16 Kč 

vč. DPH), a prodlužuje se termín dokončení díla do 10.5.2015. 

RM ukládá EO zahrnout náklady na vícepráce do RO č. 3/2015. 

Schváleno:všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Ing. Tilsch/Slámová 

Termín: 15.4.2015 

 

10)„Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“ –  

-  informace o vyúčtování stavebních prací 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o kalkulaci samotných stavebních prací v rámci projektu „Zkvalitnění dopravní 

obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“. 

RM schvaluje připoložení kabelu VO ve výkopu O2, které nabízí dodavatel O2 firma Šindy s.r.o., za částku 

204 673,82 Kč bez DPH (247 655,32 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo. 

RM ukládá EO zahrnout náklady na překládku VO do RO č. 3/2015. 

Schváleno:všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Ing. Tilsch/Slámová 

Termín: 15.4.2015 

 

11) Veřejná sbírka k položení základního kamene – přístavba ZŠ 

Usnesení: 

RM schvaluje záměr vyhlášení veřejné sbírky na pořízení uměleckých předmětů do budovy přístavby ZŠ u 

příležitosti položení základního kamene. 

RM pověřuje přípravou veřejné sbírky Ing. Kozáka. 

RM pověřuje paní Mgr. Veroniku Starou vedoucí MěKS přípravou programu a scénáře slavnostního aktu 

 položení základního kamene přístavby ZŠ na den 4.5.2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Ing.Kozák 

Termín: 15.4.2015 

 

12) Nájemní smlouvy v bytovém domě č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města pověřuje radního pana Ing. Petra Kozáka přípravou revize praxe uzavírání nájemních smluv v 

domě čp. 928. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/ Ing. Kozák 

Termín: 15.4.2015 

 

13) Dotace z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

RM projednala na svém jednání možnosti získání dotací z Fond§ Středočeského kraje a vydala toto usnesení:  
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Usnesení: 

Město Řevnice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „ Nákup zásahového vozidla“ z Programu 2015 pro 

poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a 

složek IZS a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/ Ing. Kozák 

Termín: 15.4.2015 

 

 

 

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

Ing. Tomáš Smrčka                                                                                           Iveta Kovářová  

      starosta                                                                                                                     radní 


