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Podklady pro zápis č. 57 

z jednání Rady města Řevnice dne 18. prosince 2015 

 

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

Omluven: Ing. P. Kozák 

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 57 

2. Kontrola usnesení z RM č. 56 

3. Výběrové řízení – vedoucí ekonomického odboru 

4. Aktualizace přílohy zřizovací listiny Mateřské školy Řevnice - dětské hřiště  

5. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - č.p. 64 - PENCO 

6. Výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za 11/2015 

7. Vnitřní předpis č. 4/2015  - Směrnice pro činnost Městské policie Řevnice 

8. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnic ze dne 30.6.2010 

9. Vnitřní předpis č. 5/2015 – Směrnice, kterou se upravuje postup při manipulaci s bloky k ukládání pokut, 

bloky na pokutu na místě nezaplacenou a finančními prostředky vybranými v blokovém řízení 

10. Jmenování vrchního strážníka Městské policie Řevnice 

11. Jmenování komise – VŘ – nákup automobilu pro MP Řevnice 

12. Poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční dotace v požární ochraně – JSDH 

13. Čištění dešťové kanalizace 

14. Smlouvy o sdružených dodávkách zemního plynu – č. p. 64 – BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 

15. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN – č.p. 64 – ČEZ Prodej, s.r.o. 

 

1) Program jednání RM č. 57 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 57. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 56 
 

3) Výběrové řízení – vedoucí ekonomického odboru 

Usnesení: 

RM schvaluje jako nejvhodnějšího kandidáta na obsazení pracovního místa – vedoucí ekonomického odboru – 

paní Věru Jaskevičovou s nástupem do zaměstnání dne 4.1.2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 4.1.2016 

 

4) Aktualizace majetkové přílohy č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy - dětské hřiště  

Usnesení: 

RM bere na vědomí aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Řevnice, která odráží stav 

majetku svěřeného příspěvkové organizaci Mateřská škola Řevnice k hospodaření ke dni 18.12.2015 - rozšíření o 

dětské hřiště v ceně 480.772,- Kč. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.12.2015 

 

5) Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - č.p. 64 – PENCO 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor v budově č.p. 64 sjednaného v nájemní 

smlouvě uzavřené dne 4. 12. 1997 mezi městem Řevnice a společností PENCO spol. s r.o.  a to ke dni 31. 12. 2015.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.12.2015 

 

6) Výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za 11/2015. 

Usnesení: 

RM bere na vědomí výsledky hospodaření za měsíc 11/2015 společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., se sídlem Na 

Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 47551828, předložené jednatelem společnosti Ing. Davidem Kodymem.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 1.1.2016 
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7) Vnitřní předpis č. 4/2015  - Směrnice pro činnost Městské policie Řevnice 

Usnesení: 

RM schvaluje vnitřní předpis č. 4/2015 - Směrnici pro činnost Městské policie Řevnice s účinností od 1.1.2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/MP/Bc. Dlask 

Termín: 1.1.2016 

 

8) Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnic ze 

dne 30.6.2010 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města 

Řevnic uzavřené dne 30.6.2010 se společností  EKOS Řevnice, spol. s r.o., IČ: 47551828, jehož předmětem je 

změna výše nájemného s účinností od 1.1.2016: 

• 57.500,- Kč (bez DPH) měsíčně za používání vodovodu; 

• 79.500,- Kč (bez DPH) měsíčně za používání kanalizace a čistírny odpadních vod  

a dále jednorázová úhrada mimořádného nájemného za rok 2015 ve výši 144.000,- Kč (bez DPH). 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová 

Termín: 31.12.2015 

 

9) Vnitřní předpis č. 5/2015 – Směrnice, kterou se upravuje postup při manipulaci s bloky 

k ukládání pokut, bloky na pokutu na místě nezaplacenou a finančními prostředky vybranými v 

blokovém řízení 

Usnesení: 

RM schvaluje vnitřní předpis č. 5/2015 – Směrnice, kterou se upravuje postup při manipulaci s bloky a ukládání 

pokut, bloky na pokutu na místě nezaplacenou a finančními prostředky vybranými v blokovém řízení Městské 

policie Řevnice. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/MP/Bc. Dlask 

Termín: 1.1.2016 

 

10)  Jmenování vrchního strážníka Městské policie Řevnice 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o tom, že pan Bc. Jiří Dlask – strážník čekatel Městské policie Řevnice složil dne 

10.12.2015 zkoušky a získal osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 

Sb., o obecní policii, v platném znění. Toto osvědčení platí do 9.12.2018.  

RM jmenuje pana Bc. Jiřího Dlaska od 1.1.2016 vrchním strážníkem Městské policie Řevnice. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/MP/Bc. Dlask 

Termín: 1.1.2016 

 

11) Jmenování komise – VŘ – nákup automobilu pro MP Řevnice a nabídky na službu MP okolním 

obcím 

Usnesení: 

RM schvaluje složení komise pro výběrové řízení na zakázku malého rozsahu – nákup automobilu pro potřeby 

Městské policie Řevnice: Ing. Tomáš Smrčka, Bc. Jiří Dlask a Ing. Mojmír Mikula. Náhradníci: Mgr. Renata 

Henych, Pavel Partaj a Jan Kadlec. 

RM bere na vědomí informace starosty města o předložení nabídek na službu městské policie pro obce Lety, 

Všenory a Zadní Třebaň. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/MP/Bc. Dlask 

Termín: 1.1.2016 

 

12) Poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční dotace v požární ochraně - JSDH 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o tom, že město Řevnice obdrželo dotaci z Programu účelové neinvestiční dotace 

v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015 ve výši 2.418,- Kč. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 1.1.2016 
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13) Čištění dešťové kanalizace úsek V Luhu - vyústění 

Usnesení: 

RM schvaluje společnost Herčík a Kříž spol. s r.o., sídlem Živcových 251, Praha 5 jako realizátora čistění 

dešťové kanalizace v úseku  ulice V Luhu do vyústění za cenu 35 316,- Kč bez DPH a pověřuje vedoucího 

technických služeb vystavením objednávky. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/TS/Ing. Mikula 

Termín: 1.1.2016 

 

14) Smlouvy o sdružených dodávkách zemního plynu – č. p. 64 – BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření smluv o sdružených dodávkách zemního plynu se společností BOHEMIA ENERGY 

entity s.r.o. a to pro odběrné místo č. 9300136868 na adrese náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 64, 252 30 Řevnice. 

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2016 bez možnosti automatického prodlužování. Cena za 

odebraný zemní plyn činí 513,- Kč/MWh bez DPH. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 23.12.2015 

 

15) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN – č.p. 64 – ČEZ Prodej, s.r.o. 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN se společností ČEZ 

Prodej, s.r.o. a to pro odběrné místo č. 0001263541 na adrese náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 64, 252 30 

Řevnice. Smlouva je uzavírána na dobu určitou do 31.12.2016 s cenou dle ceníku dodavatele – produkt Standard. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 23.12.2015 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 18.12.2015. 

Další jednání RM č. 58 se uskuteční dne 31.12.2015. 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                                   MgA. Marie Reslová 

 


