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       Zápis č.54 
z jednání Rady města Řevnice dne 27.11.2015 

 

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

Omluven:  I. Kovářová, 

Host: Tamchyna, Mgr. Škaloudová, Ing. Stará - ZŠ 

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 54 

2. Kontrola usnesení z RM č. 53 

3. VŘ – na obsazení 2 míst strážníků městské policie 

4. VŘ – pojištění majetku a odpovědnosti pro město Řevnice 

5. Odměna ředitelce ZUŠ 

6. OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

7. Kniha paní Dagmar Renertové – „Poetický herbář“ 

8. Rozpočtový výhled na období 2016-2018 

9. Darovací smlouva – Froněk spol. s r.o. Rakovník 

10. Petice za opravu části ulice Žižkova v Řevnicích 

11. ZŠ Řevnice – žádost o přesun mezi kapitolami rozpočtu ZŠ 

12. Výsledky hospodaření spol. Ekos Řevnice, spol. s r.o. – 10/2015 

13. Rozpočet na rok 2016 

14. Rozpočtový výhled na rok 2016-2018 

15. Vícepráce - Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, etapa II. 

16. Návrh na opravu asfaltové plochy před školní jídelnou 

17. Pořízení plánu obnovy vodovodu a kanalizace 

 

 

1) Program jednání RM č. 54 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 54. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 53 

 

3) VŘ na obsazení 2 míst strážníků městské policie 

Usnesení: 

RM schvaluje jako nejvhodnějšího kandidáta na pozici strážník Městské policie Řevnice pana Pavla Partaje, 

bytem , Zadní Třebaň s nástupem do pracovního poměru ke dni 1.12.2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/MP/Bc. Dlask 

Termín: 1.12.2015 

 

4) VŘ – pojištění majetku a odpovědnosti pro město Řevnice 

Usnesení: 

RM ruší výběrové řízení na „Pojištění majetku a odpovědnosti pro město Řevnice“ a ukládá tajemnici vypovědět 

smlouvu se společností Monde Finance a vypsat nové výběrové řízení. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.12.2015 

 

5) Odměna ředitelce ZUŠ 

Usnesení: 

RM schvaluje odměnu ředitelce ZUŠ paní MgA. Ivaně Junkové ve výši 50.000,- Kč. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 1.12.2015 

 

6) OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Usnesení: 

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku vyhlášky č. 3/2015 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
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s tím, že sazba poplatku činí 700,- Kč a je tvořena:  

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 450,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města Řevnice 

předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní 

rok. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 14.12.2015 

 

7) Kniha paní Dagmar Renertové – „Poetický herbář“ 

Usnesení: 

RM schvaluje navýšení příspěvku na nákup knihy paní Dagmar Renertové „Poetický herbář“ z 30.000,- Kč na 

částku 30.375,- Kč a bude hrazeno z § 3314 pol. 5136. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 14.12.2015 

 

8) Rozpočtový výhled na období 2016-2018 

Usnesení: 

RM schvaluje Rozpočtový výhled na období 2016-2018. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO 

Termín: 14.12.2015 

 

9) Darovací smlouva – Froněk spol. s r.o. Rakovník 

Usnesení: 

RM schvaluje přijetí peněžního daru od firmy Froněk spol. s.r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník ve výši 20.000,- 

Kč na vybudování naučné stezky pro turisty. 

RM ukládá EO zařadit částku 20.000,- Kč do RO č.7/2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 1.12.2015 

 

10) Petice za opravu části ulice Žižkova v Řevnicích 

Usnesení: 

RM bere na vědomí Petici občanů za opravu ulice Žižkova v Řevnicích a pověřuje starostu odpovědí. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 8.12.2015 

 

11) ZŠ Řevnice – žádost o přesun mezi kapitolami rozpočtu ZŠ 

Usnesení: 

RM schvaluje žádost ředitelky ZŠ Řevnice paní Mgr. Simony Škaloudové o přesun mezi kapitolami rozpočtu 

Základní školy Řevnice a zároveň souhlasí s úpravou závazných ukazatelů tak, aby byly v souladu s čerpáním 

rozpočtu na rok 2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 1.12.2015 

 

12) Výsledky hospodaření spol. EKOS Řevnice, spol. s r. o. – 10/2015 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o výsledcích hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r. o., Na Bořích 1177, 

25230 Řevnice za měsíce 1-10/2015, které předložil jednatel společnosti Ing. David Kodym. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 1.12.2015 

 

13) Rozpočet na rok 2016 - návrh 

Usnesení: 

Rada města schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016 jako vyrovnaný, na příjmové straně ve výši 48.120 tis. Kč a na 

výdajové straně ve výši 48.120 tis. Kč. Rezerva na rok 2016 je součástí výdajové části rozpočtu ve výši 3.873 tis. 

Kč. Rada města ukládá ekonomickému odboru předložit Návrh rozpočtu 2016 po projednání ve finančním 

výboru zastupitelstvu města dne 14. 12. 2015 k projednání a schválení. 
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RM ukládá tajemnici návrh rozpočtu na rok 2016 v souladu s § 11 odst. 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů zveřejnit nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu 

města na úřední desce. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO 

Termín: 14.12.2015 

 

14) Vícepráce – Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, etapa II 

Usnesení: 

RM schvaluje uvedené více/méně práce na základě podrobného soupisu prací k zakázce: „Zkvalitnění dopravní 

obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, etapa II“.  

RM schvaluje uzavření  Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1636 ze dne 6.10.2015, kterým se upravuje  cena díla o 

– 131 936,13 Kč bez DPH (- 159 642,72 Kč vč. DPH) 

Schváleno:všemi hlasy   

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO /Slámová 

Termín: 15.12.2015 

 

15) Návrh na opravu asfaltové plochy před školní jídelnou 

Usnesení: 

RM schvaluje realizaci opravy asfaltového prostoru před školní jídelnou za nabízenou cenu 96 367,47 Kč bez 

DPH od firmy STRABAG a.s. a ukládá EO vystavit na uvedené práce objednávku. 

Schváleno:všemi hlasy   

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Slámová 

Termín: 15.12.2015 

 

16) Pořízení plánu obnovy vodovodu a kanalizace 

Usnesení: 

RM ukládá tajemnici objednání Plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací ve smyslu §8 odst. 11) 

zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích za částku 12.000,- Kč, vč. DPH u firmy ing. Josef VÍTEK - 

PIK, projektová a inženýrská kancelář, Kořenského 7, 150 00 Praha5, IČ: 47000465, DIČ: CZ5103010852, s tím, 

že podklady připraví Ing. Kodym - jednatel společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

Schváleno:všemi hlasy   

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 15.12.2015 

 

 

 

 

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

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


