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 Podklady pro zápis č. 37 

z jednání  Rady města Řevnice dne 31.7.2015 

 

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

Omluven:  

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 37 

2. Kontrola usnesení z RM č. 36 

3. Pronájem veřejného prostranství – část pozemků parc.č. 1933 a parc.č. 1918/2 

4. Protokol o kontrole – Základní škola Řevnice 

5. Rozpočtové opatření č. 4/2015 

6. Pronájem Lesního divadla – Divadelní sekce – F. B. 

7. EKOS Řevnice, spol. s r. o. – Výsledky hospodaření za 1-6/2015 

8. Námitka účastníků řízení o změně stavby před dokončením – Ing. K. 

9. ŠVP – posouzení PhDr. Olgou Doležalovou 

10. Text do kroniky města Řevnice za rok 2014 

11. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo - Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích 

12. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo -  Výměna šoupat na vodovodních řadech a přepojení přípojek v ulicích 

Sochorova  a Sádecká v Řevnicích 

13. VŘ na zhotovitele stavebních prací na akci - „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů 

v Řevnicích, etapa II“- hodnotící komise 

14. Komise pro výběr uchazeče na obsazení místa referenta správního odboru 

15. Cenová nabídka na čištění, revizi kanalizace a čištění dešťových vpustí do DN 500 

16. Žádost o výjimku z OZV – Froněk spol. s r.o. 

17. EKOS Řevnice spol. s.r.o. – stav sítí VaK před opravou povrchů - informace 

 

1) Program jednání RM č. 37 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 37. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 35 a 36 
 

3) Pronájem veřejného prostranství – část pozemků parc.č. 1933 a parc.č. 1918/2 

Usnesení: 

RM schvaluje za účelem parkování osobních vozidel pronájem části pozemku parc. č. 1933 a části pozemku 

parc.č. 1918/2 v obci a k.ú. Řevnice – celkem 48 m
2
 - Ing. S. E. K.,  25230 Řevnice a P.M., 25230 Řevnice a to od 

1.8.2015 na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědní lhůtou za nájemné 528,- Kč/měsíc. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Bečková 

Termín: 6.8.2015 

 

4) Protokol o kontrole – Základní škola Řevnice 

Usnesení: 

RM bere na vědomí Protokol z výsledku veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. Zákona č.320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na 

§ 12 zákona č.255/2012 Sb., o státní kontrole, který byl vyhotoven ve dnech 18.6.2015 a 20.7.2015 na Základní 

škole Řevnice s tím, že nebyly shledány žádné vážné nedostatky. V kapitolách, kde bylo zjištěno pochybení, byl 

stanoven termín k nápravě. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.7.2015 

 

5) Rozpočtové opatření č. 4/2015 

Usnesení: 

RM schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 4/2015 a doporučuje ho ke schválení na nejbližším zasedání 

zastupitelstva města. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO Ing. Tilsch 

Termín: 3.8.2015 

 

 

6) Pronájem Lesního divadla – Divadelní sekce – F. B. 
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Usnesení: 

RM schvaluje pronájem Lesního divadla dne 4.9.2015 panu F. B., 110 00 Praha 1 za částku 3.500,- Kč + 21% 

DPH za účelem konání divadelního představení Světáci v podání amatérského souboru Divadelní sekce. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/MěKS/Mgr. Stará 

Termín: 6.8.2015 

 

7) EKOS Řevnice, spol. s r.o. – Výsledky hospodaření za 1-6/2015 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. pana Ing. Davida Kodyma o  

výsledcích hospodaření společnosti za měsíce 1-6/2015. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EKOS/Ing. Kodym 

Termín: 6.8.2015 

 

8) Námitka účastníků řízení o změně stavby před dokončením – Ing. K. 

Usnesení: 

RM bere na vědomí námitku účastníků stavebního řízení o změně stavby před dokončením – změna krytu 

vozovky v křižovatce ulic Sádecká – Školní a konstatuje, že námitka byla vypořádána k oboustranné 

spokojenosti účastníků řízení a rady města. V křižovatce ulic Sádecká a Školní budou dlažební kostky nahrazeny 

povrchem z asfaltu a v místě přechodu pro chodce bude zhotoven retardér z asfaltu ohraničený dlažebními 

kostkami.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Místostarosta 

Termín: 6.8.2015 

 

9) ŠVP – posouzení PhDr. Doležalovou 

Usnesení: 

RM bere na vědomí posouzení paní PhDr. Olgy Doležalové Školského vzdělávacího programu Škola hrou i 

radostí Základní školy Řevnice a doporučuje ředitelce ZŠ paní Mgr. Pavlíně Seidlerové dopracovat ŠVP dle 

připomínek paní PhDr. Olgy Doležalové. 

RM ukládá tajemnici zaslat ředitelce ZŠ paní Mgr. Pavlíně Seidlerové materiály vypracované paní PhDr. Olgou 

Doležalovou. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 6.8.2015 

 

 

10) Text do kroniky města Řevnice za rok 2014 

Usnesení: 

RM schvaluje text do kroniky města Řevnice za rok 2014. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 6.8.2015 

 

11) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v 

Řevnicích 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a 

dalších objektů v Řevnicích“, uzavřené s firmou Froněk, spol. s r.o., se sídlem V Zátiší 2488, Rakovník, ve kterém 

se upravuje termín dokončení stavebních prací na 21.8.2015 a pověřuje starostu města jeho podepsáním.  

Schváleno: všemi hlasy  

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

Termín: 30.8.2015 

 

 

12) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Výměna šoupat na vodovodních řadech a přepojení přípojek 

v ul. Sochorova a Sádecká v Řevnicích 

Usnesení: 
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Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – Výměna vodovodních šoupat a přepojení 

přípojek v ul. Sochorova a Sádecká v Řevnicích, uzavřené s firmou RISL s r.o., se sídlem U Vodárny 461, 

Hostivice, ve kterém se upravuje celková cena stavebních prací na opravě ulice Raisova z důvodu víceprací o 

365 262,- Kč vč. DPH vyčíslených na základě skutečně provedených prací a pověřuje starostu města jeho 

podepsáním. 

Schváleno: všemi hlasy  

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

Termín: 30.8.2015 

 

13) VŘ na zhotovitele stavebních prací na akci: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších 

objektů v Řevnicích, etapa II“- hodnotící komise 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o vyhlášení Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení 

veřejné zakázky na zhotovitele v rámci projektu: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů 

v Řevnicích, etapa II“ s termínem pro odevzdání cenových nabídek 10.8.2015 v 10:00 hodin. 

RM schvaluje 5ti člennou komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a výběr nejvhodnějšího 

uchazeče ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Mgr. Marie Reslová, Ing. Petr Hartmann, Libor Kvasnička a Ing. Jiří 

Buchal a dále navrhuje náhradníky: Bohdana Slámová, Bc. Monika Vaňková, Jan Kadlec, Ing. Mojmír Mikula a 

Ing. Vladislav Tilsch. 

Schváleno: všemi hlasy  

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

Termín: 10.8.2015 

 

14) Komise pro výběr uchazeče na obsazení místa referenta správního odboru 

Usnesení: 

RM schvaluje komisi na obsazení místa referenta správního odboru Městského úřadu Řevnice ve složení: Mgr. 

Renata Henych, Ing.Tomáš Smrčka a Mgr. Marie Reslová. 

Schváleno: všemi hlasy  

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

Termín: 10.8.2015 

 

15) Upravená cenová nabídka na čištění, revizi kanalizace a čištění dešťových vpustí do DN 500 

Usnesení: 

RM souhlasí s upravenou cenovou nabídkou společnosti Herčík a Kříž, s.r.o., se sídlem Živcových 251/20, 155 00 

Praha 5, IČ: 49356607 na čištění, revizi kanalizace a čištění dešťových vpustí do DN 900 za částku 168 682,- Kč 

bez DPH. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/TS/Ing. Mikula 

Termín: 13.8.2015 

 

16) Žádost o výjimku z OZV – Froněk spol. s r.o. 

Usnesení: 

RM schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, o ochraně nočního klidu a regulaci 

hlučných činností a schvaluje z technologických důvodů povolení užívat stroje a přístroje a zařízení způsobující 

hluk  v neděli den 2.8.2015 od 8:00 do 18:00 hodin na stavbě ulic Sochorova, Husova a Sádecká. 

Schváleno: všemi hlasy  

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

Termín: 31.7.2015 

 

17) EKOS Řevnice spol. s.r.o. – stav sítí VaK před opravou povrchů - informace 

Usnesení: 

RM bere na vědomí vyjádření ke stavu sítí VaK před opravou povrchů týkající se akce: Zkvalitnění dopravní 

obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, etapa II, zahrnující stavby: ulice Školní, Legií, B. Němcové a 

Mírová, které předložil ředitel společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. pan Bc. Pavel Kubásek. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EKOS/Bc. Kubásek 

Termín: 31.7.2015 

 

 

Zápis vyhotoven dne 3.8.2015 

Další jednání RM č. 38 se uskuteční dne 7.8.2015 

 

 

 

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


