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 Zápis č. 27 
z jednání Rady města Řevnice dne 22.5.2015 

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

Omluven: MgA. M. Reslová 

Hosté: M. Tamchyna,  

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

Program: 

1. Program jednání RM č. 27 

2. Kontrola usnesení z RM č. 26 

3. 2Q, spol. s r.o. – obytný soubor CORSO POD LIPAMI – doplnění informací 

4. Žádost o udělení výjimky z výlepu plakátů – rodinné centrum Leťánek, o.s. 

5. Komise – výběrové řízení -1/2 úvazku EO 

6. Vítání občánků – informace 

7. Sleva z nájmu Lesního divadla – ZŠ a MŠ Všenory 

8. Pikolín,  z. ú. – žádost o příspěvek a vysvětlení k žádosti 

9. SDH – sběr železa 

10. Školka na dvorečku – žádost o udělení výjimky – bezplatný výlep plakátů 

11. Autorský dozor  - Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích 

12. ZM č. 5 – příspěvky org. Prac. S mládeží – Sokol – zařazení do RO 

13. Doplnění člena do sociální a zdravotní komise 

14. Součinnost a následný dozor – přístavba ZŠ – Ing. arch.Starčevič 

15. Projednání auditu ZŠ 

16. Vyžádání podkladů k účetnictví ZŠ 

17. Žádost P. H. – odvolání proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti o informace podle zák. 106/1999 Sb.  

18. Smlouvy o partnerství – Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, etapa II 

 

1) Program jednání RM č. 27 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 27. 

Schváleno: všemi hlasy 

2) Kontrola usnesení z RM č. 26. 
 

3) 2Q, spol. s r.o. – obytný soubor CORSO POD LIPAMI – doplnění informací 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o posunu harmonogramu přípravy stavby obytného souboru CORSO POD 

LIPAMI v Řevnicích a upozorňuje společnost 2Q, spol. s r.o. na nutnost včasného oznamování podstatných 

skutečností v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy. 

RM ukládá tajemnici MÚ zaslat odpověď společnosti  2Q. 

Schváleno:3 pro (Smrčka, Skripnik, Kovářová), 1 se zdržel (Kozák) 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 25.5.2015 

 

4) Žádost o udělení výjimky z výlepu plakátů – rodinné centrum Leťánek, o.s. 

Usnesení: 

RM schvaluje v souladu s Ceníkem a postupem při používání informačních zařízení ve vlastnictví města Řevnice 

ze dne 18.4.2015  udělení výjimky rodinnému centru Leťánek, o.s., Na Návsi 160, 252 29 Lety u Dobřichovic pro 

bezplatný výlep na výlepových plochách v majetku města Řevnice. 

RM ukládá SO zaslat odpověď.   

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/ing. Bečková 

Termín: 25.5.2015 

 

5) Komise – výběrové řízení – ½ úvazku EO 

Usnesení: 

RM schvaluje složení komise pro výběr uchazeče na ½ úvazek na ekonomický odbor v tomto složení: Mgr. 

Renata Henych, Ing. Ladislav Tilsch,  MgA.Reslová. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 25.5.2015 

 

6) Vítání občánků – informace 

Usnesení: 

RM schvaluje nový postup při organizaci vítání občánků a to s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. RM ukládá SO zpracovat informační 

materiál a uveřejnit na stránkách města.  
Schváleno:všemi hlasy 
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Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/ing. Bečková/MěKS/Mgr. Stará 

Termín: 25.5.2015 

 

7) Sleva z nájmu Lesního divadla – ZŠ a MŠ Všenory 

Usnesení: 

RM schvaluje pronájem Lesního divadla na den 17.6.2015 pro Základní školu a mateřskou školu Josefa Kubálka 

Všenory, zastoupenou paní Mgr. Renátou Bartoníčkovou, Karla Majera 370, 25231 Všenory pro konání 

tanečního představení za částku 2.500 + 21% DPH, celkem tedy 3.025 Kč, s tím, že areál bude po akci řádně 

uklizen. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/MěKS/Mgr. Stará 

Termín: 25.5.2015 

 

8) Pikolín,  z.ú. – žádost o příspěvek a vysvětlení k žádosti 

Usnesení: 

RM bere na vědomí žádost Pikolín, z.ú. Rozpočtová skladba v paragrafech 3421 a 3429 vylučuje poskytnout 

příspěvek nestátním školským či podobným zařízením.  

RM ukládá EO připravit do návrhu rozpočtu města pro rok 2016 možnost čerpání příspěvků nestátním 

školským či podobným zařízením. 

Schváleno:všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 25.5.2015 

 

9) SDH – sběr železa 

Usnesení: 

RM pověřuje SDH – Sbor dobrovolných hasičů Řevnice minimálně 1x ročně k mobilnímu sběru železného šrotu, 

který bude odevzdán do Sběrny surovin – KOVO SDS, s.r.o., Lety. 

RM ukládá tajemnici MÚ zajistit zhotovení příslušných dokumentů. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 25.5.2015 

 

10) Lesní mateřská školka Na dvorečku – žádost o udělení výjimky – bezplatný výlep plakátů 

Usnesení: 

RM schvaluje v souladu s Ceníkem a postupem při používání informačních zařízení ve vlastnictví města Řevnice 

ze dne 18.4.2015  udělení výjimky Lesní mateřské školce Na dvorečku s oficiálním sídlem zřizovatele Jeden 

strom, z.ú., Radotín pro bezplatný výlep na výlepových plochách v majetku města Řevnice. 

RM ukládá tajemnici zaslat odpověď. 
Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 25.5.2015 

 

11) Autorský dozor  - Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích 

Usnesení:  

RM schvaluje objednání autorského dozoru pro realizaci projektu: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a 

dalších objektů v Řevnicích“ u firmy EKIS spol. s r.o., Náchodská 2421, Praha 9. Odměna za výkon AD bude 

činit 550,- Kč bez DPH/hod s tím, že fakturovaný bude skutečný rozsah provedených prací.  

RM pověřuje starostu města podepsáním Příkazní smlouvy. 

Schváleno: všemi hlasy 

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

Termín: 30.5.2015 

 

12) ZM č. 5 – příspěvky organizacím pracujícím s mládeží – Sokol – zařazení do RO 3/2015 

Usnesení: 

RM ukládá EO připravit do návrhu RO č. 3/2015 pro jednání ZM č. 5 dne 22.6. 2015  přesun částky 37.800,- Kč  

z rozpočtové sklady paragraf   3429 do paragrafu  3421, pokud ZM schválí přidělení příspěvku Sokol Řevnice ve 

výši 64.685,- Kč  podle rozdělovníku uvedeného v zápise RM č. 26 ze dne 15.5.2015, bod 4.   

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Ing.Tilsch 

Termín: 30.5.2015 

 

13) Doplnění člena do sociální a zdravotní komise 

Usnesení: 

RM jmenuje za člena sociálně zdravotní komise paní Libuši Arnoldovou, bytem Bubovice 85, PSČ 267 18. 

Schváleno:všemi hlasy 
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Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 25.5.2015 

 

14) Součinnost a následný dozor – přístavba ZŠ – Ing. arch. Starčevič 

Usnesení: 

RM schvaluje poskytnutí odborných služeb od pana Ing. Arch. Petra Starčeviče, Janáčkovo nábřeží 57, Praha 5, 

v průběhu zpracovávání projektu a následně v případě potřeby i při realizaci stavby za částku 82 000,- Kč bez 

DPH (tj. 99 220,- Kč vč. DPH), a dále ke spoluúčasti při výkonu autorského dozoru (AD) v průběhu výstavby za 

částku 72 000,- Kč bez DPH (87 120,- Kč vč. DPH). 

RM pověřuje starostu města podepsáním Smlouvy o výkonu AD a ukládá EO vystavit objednávku na poskytnutí 

odborných služeb. 

Rozpočtově kryto v rámci akce „Přístavba základní školy Řevnice“. 

Schváleno: všemi hlasy  

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

Termín: 15.6.2015  

 

15) Projednání auditu ZŠ 

Usnesení:  

RM bere na vědomí předložení návrhu textu auditu ZŠ zpracovatelem společností BDO Audit s.r.o. 

RM ukládá tajemnici MÚ svolat jednání se zpracovatelem auditu a s vedením ZŠ za účelem projednání zprávy o 

auditu. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 25.5.2015 

 

16) Vyžádání podkladů k účetnictví ZŠ 

Usnesení: 

RM ukládá tajemnici MÚ vyžádat od vedení ZŠ součinnost a konkrétní podklady/doklady na základě kterých 

jsou ředitelkou školy tvrzena podezření na nesrovnalosti z období 2010 až 2012 týkající se údajů uváděných na 

mzdových listech některých zaměstnanců Základní školy Řevnice. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 25.5.2015 

 

17) Žádost P. H. – odvolání proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti o informace podle zák. 

106/1999 Sb. datované dne 12.5. 2015. 

Usnesení: 

RM ukládá tajemnici MÚ vyžádat ve věci „Odvolání pana P. H. proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti o 

informace podle zák. 106/1999 Sb. datované dne 12.5.2015“  právní konzultaci a právní kanceláři poskytnout 

podkladové materiály.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 25.5.2015 

 

18) Smlouvy o partnerství – Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, 

etapa II 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření těchto smluv o partnerství při realizaci projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a 

ostatních objektů v Řevnicích, etapa II “ a pověřuje starostu města jejich podpisem: 

 Smlouva o partnerství při realizaci projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a ostatních objektů 

v Řevnicích, etapa II“ s FEMME ARCH s.r.o., se sídlem mírová 222, 252 30 Řevnice, IČ: 28252250 

 Smlouva o partnerství při realizaci projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a ostatních objektů 

v Řevnicích, etapa II“ s TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o. se sídlem Mařákova 321, 252 30 Řevnice, IČ: 

01571010 

 Smlouva o partnerství při realizaci projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a ostatních objektů 

v Řevnicích, etapa II“ se Základní školou Řevnice se sídlem Školní 600, 252 30 Řevnice, IČ: 47005254 

Schváleno: všemi hlasy   

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

Termín: 29.5.2015 

 

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

   Ing. Tomáš Smrčka                                                                                           Iveta Kovářová  

            starosta                                                                                                              radní 

 


