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Zápis č.55 
z jednání Rady města Řevnice dne 4.12.2015 

 

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

Omluven: Ing. P. Kozák 

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 55 

2. Kontrola usnesení z RM č. 54 

3. VŘ – na obsazení místa strážníka městské policie 

4. Vnitřní předpis č. 3/2015 – Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu 

5. Vypořádání investice mezi městem a Základní školou Řevnice 

6. Smlouvy o sdružených dodávkách zemního plynu – č.p. 928 a č.p. 29 – BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 

7. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN – Amper Market, a.s. 

8. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2016 

9. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – 2 místnosti v č.p. 2 – 2 Q spol. s r.o. 

10. Program na ZM č. 10 dne 14.12.2015 

11. RO č. 7/2015 

12. Pověření RM schválením a provedením rozpočtových opatření v 12/2015 a 1/2016 

13. Pověření – zadání pro zajištění nabídek pro výběr zpracovatele projektové dokumentace  „Park and Ride“ 

14. Veřejná sbírka – pořízení a vybavení přístavby ZŠ uměleckými předměty 

15. Uzavření MÚ z technických důvodů v době mezi svátky 

16. Vícepráce – Přístavba Základní školy Řevnice 

17. Určení místostarosty, který bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti 

18. Umístění zpomalovacích prahů v ul. Sochorova  

 

 

1) Program jednání RM č. 55 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 55. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 54 

 

3) VŘ na obsazení místa strážníka městské policie 

Usnesení: 

RM ruší výběrové řízení na obsazení místa strážníka městské policie, neboť se nepřihlásil žádný vhodný 

kandidát, a ukládá tajemnici vypsat výběrové řízení znovu. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/MP/Bc. Dlask 

Termín: 1.12.2015 

 

4) Vnitřní předpis č. 3/2015 – Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu 

Usnesení: 

RM schvaluje vnitřní předpis č. 3/2015 – Směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu, která 

nabývá účinností dne 1.1.2016. Směrnice ruší  vnitřní předpis č. 1/2014 ze dne 14.3.2014. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 4.12.2015 

 

5) Vypořádání investice mezi městem a Základní školou Řevnice 

Usnesení: 

RM schvaluje z důvodu vypořádání investice mezi městem a Základní školou Řevnice úhradu faktury vystavené 

Základní školou Řevnice ve výši  626.873,- Kč za investici do nové datové sítě a audiorozvodů v budově č.p. 600 

(přefakturace). 

RM ukládá příspěvkové organizaci Základní škola Řevnice v souladu s § 28, odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 

Sb., v platném znění, odvod z fondu investic do rozpočtu města Řevnice ve výši 626.873,- Kč a to neprodleně po 

obdržení úhrady přefakturované částky 626.873,- Kč od města.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO 

Termín: 10.12.2015 
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6) Smlouvy o sdružených dodávkách zemního plynu – č. p. 928 a č. p. 29 – 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 na adrese Školní 928, 252 30, Řevnice a pro odběrné místo na adrese 

Mníšecká 29, 252 30 Řevnice. Smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou od 1.1.2016 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: 4.12.2015 

 

 

7) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN – Amper Market, a.s. 

Usnesení: 

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

Market, a.s. (jedna pro všech 22 odběrných míst). Smlouva je uzavírána na dobu určitou od 1.1.2016 do 

31.12.2016 bez možnosti automatického prodlužování. Cena za dodávku silové elektřiny je 828,- Kč/MWh bez 

DPH pro všechny distribuční sazby. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 4.12.2015 

 

8) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2016 

Usnesení: 

RM schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2016 a požaduje zveřejnění 

těchto pravidel a výzvy k podávání žádostí na úřední desce, resp. webových stránkách města nejpozději 

8.12.2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 8.12.2015 

 

9) Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – 2 místnosti v č. p. 2 – 2 Q spol. s r.o. 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 11.9.2015 mezi městem Řevnice a  2 Q 

spol. s r.o., jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v č.p. 2 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v 

Řevnicích za účelem zřízení služebny městské policie, a to ke dni 31.12.2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.12.2015 

 

10) Program na ZM č. 10 dne 14.12.2015 

Usnesení: 

RM schvaluje program na zasedání ZM č. 10, které se uskuteční dne 14.12.2015 od 19:00 hodin v budově 

Zámečku v tomto znění: 

1) Zahájení 

2) Schválení programu 

3) Zpráva o činnosti RM 

4) Zpráva o činnosti FV 

5) Zpráva o činnosti KV 

6) Rozpočtové opatření č. 7/2015 

7) Rozpočet města na rok 2016 

8) Pověření RM schválením a provedením rozpočtových opatření v 12/2015 a 1/2016 

9) Diskuze 

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

odstraňování komunálních odpadů 

11) Koupě pozemku parc. č. 3289/4 – ul. Náplavní  

12) Koupě pozemku parc.č. 3136/3 – ul. Ke Strouze 

13) Koupě pozemku par.č. 3136/13 – ul. Ke Strouze 

14) Koupě pozemku parc.č. 3136/14 – ul. Ke Strouze 

15) Přijetí daru – kanalizační a vodovodní řad v ulici Ke Strouze 

16) Určení místostarosty, který bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti 

17) Různé 

18) Závěr 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 
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Termín: 14.12.2015 

 

11) RO č. 7/2015 

Usnesení: 

RM schvaluje návrh rozpočtového opatření RO č. 7/2015, který reflektuje FIN-10s tím, že do tohoto návrhu 

bude doplněno ještě zapracování FIN-11 a po následném projednání ve finančním výboru doporučuje RM 

zastupitelstvu města ke schválení.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Kadlec 

Termín: 14.12.2015 

 

12) Pověření RM schválením a provedením rozpočtových opatření v 12/2015 a 1/2016 

Usnesení: 

RM souhlasí s návrhem Pověření RM zastupitelstvem města k provádění rozpočtových opatření a doporučuje 

zastupitelstvu města pověřit radu města schválením a provedením rozpočtových opatření na rok 2015 v období 

měsíce prosince 2015 a ledna 2016, jejichž předmětem bude přijetí dotací z veřejných rozpočtů a jejich převedení 

jiným subjektům, pro které jsou určeny, pověřit radu města prováděním přesunů rozpočtových částek 

z jednotlivých paragrafů a položek rozpočtové skladby k vyrovnání skutečných příjmů a výdajů.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Kadlec 

Termín: 14.12.2015 

 

13) Pověření – zadání pro zajištění nabídek pro výběr zpracovatele projektové dokumentace „Park 

and Ride“  

Usnesení: 

RM schvaluje vypracování zadání pro vyhlášení poptávky na zpracovatele projektové dokumentace „Park and 

Ride“ v ulici Pod Lipami město Řevnice ve stupni pro stavební povolení. Koordinací pověřuje pana Mgr. 

Ondřeje Skripnika, Ph.D. a zpracováním a zajištěním nabídek pro výběr zhotovitele projektové dokumentace 

paní Bohdanu Slámovou. Inženýrskou činnost si bude zajišťovat město vlastními silami. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Mgr. Skripnik, Ph.D. 

Termín: 14.12.2015 

 

14) Veřejná sbírka – pořízení a vybavení přístavby ZŠ uměleckými předměty 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o tom, že ke dni 31.12.2015 bude ukončena veřejná sbírka na: Pořízení a vybavení 

přístavby ZŠ Řevnice uměleckými předměty – vyhlášení veřejné sbírky u příležitosti položení základního 

kamene přístavby ZŠ“ a na účtu, zřízeném pro tento účel, jsou ke dni 4.12.2015 finanční prostředky ve výši 

3.300,-Kč. 

RM ukládá tajemnici požádat Krajský úřad – odbor správních agend a krajský živnostenský úřad o prodloužení 

sbírky do 31.12.2016 s tím, že průběžné vyúčtování bude provedeno v červnu 2016 a závěrečné vyúčtování do 

března 2017. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Ing. Kozák 

Termín: 31.12.2015 

 

15) Uzavření MÚ z technických důvodů v době mezi svátky 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci tajemnice, že městský úřad bude pro veřejnost z technických důvodů uzavřen 

v době od 23.12.2015 do 4.1.2016.  

Zodpovídá:Starosta/Tajemnice 

Termín:31.12.2015 

 
16) Vícepráce – Přístavba Základní školy Řevnice 

Usnesení: 

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

školy Řevnice“.  

RM schvaluje uzavření  Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1561 ze dne 29.4.2015, kterým se navyšuje  cena díla o 

650 000,-  Kč bez DPH (786 500,-Kč  vč. DPH). K řešení zůstává ještě osvětlení veřejných prostor a dopravní 

značky v předpokládané ceně 100.000,- Kč bez DPH. 

Schváleno:všemi hlasy   

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO /Slámová 

Termín: 15.12.2015 
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17)Určení místostarosty, který bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti 

Usnesení: 

RM doporučuje zastupitelstvo města určit místostarostku MgA. Marii Reslovou jako místostarostu, který 

zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 14.12.2015 

 
18)Umístění zpomalovacích prahů v ul. Sochorova  

Usnesení: 

RM ukládá tajemnici žádost občanů z ulice Sochorova o umístění zpomalovacích prahů zaslat k vyjádření 

dopravní komisi s tím, aby tito občané byli pozváni k projednání věci. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 14.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 4.12.2015 

Další jednání RM č. 56 se uskuteční dne 11.12.2015. 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                             MgA. Marie Reslová 


