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 Zápis č.41 
z jednání Rady města Řevnice dne 28.8.2015 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, I. Kovářová, MgA. M. Reslová,  

Omluven:  Mgr. O. Skripnik PhD., Ing. P. Kozák 

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 41 

2. Kontrola usnesení z RM č. 40 

3. Pronájem Lesního divadla – Aerofilms, s.r.o.  

4. Žádost o prodloužení nájmu pozemků v ul. Náplavní společnosti – 2 Q spol. s. r. o. 

5. Žádost o výpůjčku prostranství okolo Zámečku – 5.9.2015 – M. Zelený 

6. EKOS Řevnice spol. s r.o. – výsledky hospodaření za leden – červenec 2015 

7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora na akci: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti 

ZŠ a dalších objektů v Řevnicích“ 

8. Žádost o bezplatnou výpůjčku prostranství okolo Zámečku – 5.9.2015 – RC Leťánek  

9. Vícepráce– Zateplení budovy základní školy v Řevnicích č.p. 600 – Změna č. 1 

10.  Vícepráce - Zateplení budovy základní školy v Řevnicích č.p. 600 – půdní vestavba – Změna č. 2 

11.  Nová učebna v budově II. stupně ZŠ 

12. VŘ – tiskárna pro zpravodaj města RUCH 

13. Froněk s r.o. – výjimka z OZV č. 3/2012 

 

 

1) Program jednání RM č. 41 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 41. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 40 
 

 

3) Pronájem Lesního divadla - Aerofilms, s.r.o.  

Usnesení: 

RM schvaluje pronájem Lesního divadla dne 18.9.2015 společnosti Aerofilms, s.r.o., Jirečkova 1008/8, 170 00 

Praha 7, IČ: 27154271 za účelem pořádání akce „Potlach Amerika“ spojené s premiérou českého snímku 

Amerika režiséra Jana Foukala za nájemné ve výši 5 000,- Kč + DPH za podmínky úhrady nákladů na energie a 

provedení řádného úklidu po akci. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/MěKS/Mgr. Stará  

Termín: 20.9.2015  

 

4) Žádost o prodloužení nájmu pozemků v ul. Náplavní společnosti – 2 Q spol. s. r. o. 

Usnesení: 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 3281/2 o výměře 441 m
2
, pozemku parc.č. 3280/2 o výměře 431 

m
2
, pozemku parc.č. 3280/3 o výměře 422 m

2
, pozemku parc.č. 3278/1 o výměře 417 m

2
,  pozemku parc.č. 3278/2 

o výměře 567 m
2
 a části pozemku parc. č. 3281/1 o výměře 344 m

2
 (ulice Náplavní) v období 1.10.2015 – 31.9.2016 

společnosti
 
2 Q spol. s r.o. za účelem uložení materiálu v souvislosti s výstavbou veřejné cesty a bytových domů za 

č.p. 2 (projekt „CORSO POD LIPAMI“). 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 4.9.2015 

 

5) Žádost o výpůjčku prostranství okolo Zámečku – 5.9.2015 – M. Zelený 

Usnesení: 

RM schvaluje bezplatnou výpůjčku části pozemku parc.č. 1271/1, ostatní plocha, zeleň v obci a k.ú. Řevnice 

(prostor mezi budovou České pošty a multifunkčním domem č.p. 1100 a část trávníku) dne 5.9.2015 v době od 

10:00 do 24:00 hodin panu Milanu Zelenému, IČO: 13768484, Ke Mlýnu E223, Řevnice za účelem posezení a 

diskotéky s tím, že po akci bude vypůjčený prostor řádně uklizen a uveden do původního stavu. 

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

hlučných činností pro pořádání diskotéky dne 5.9.2015 od 19:00 do 24:00 hodin na prostranství u restaurace „U 

pošty“ za podmínky, že od 22:00 do 24:00 hodin bude ztlumen zvuk tak, aby nerušil občany žijící v sousedství 

Zámečku. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 
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Termín: 4.9.2015 

 

6) EKOS Řevnice, spol. s r.o. – výsledky hospodaření za leden – červenec 2015 

Usnesení: 

RM bere na vědomí výsledky hospodaření společnosti  EKOS Řevnice spol. s r.o. za měsíce leden – červenec 

2015.  

 Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 4.9.2015 

 

7) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora na akci: „Zkvalitnění dopravní 

obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích“  
Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora uzavřené s panem Ing. 

J. Borákem, Imrychova 883/9, Praha 4, na akci: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů 

v Řevnicích“, kterým se prodlužuje termín výkonu TDI v návaznosti na prodloužení termínu realizace stavby do 

31.8.2015. 

Schváleno: všemi hlasy  

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

Termín: 31.8.2015 

 

8) Žádost o bezplatnou výpůjčku prostranství okolo Zámečku – 5.9.2015 – RC Leťánek  

Usnesení: 

RM schvaluje bezplatnou výpůjčku části pozemku parc.č. 1271/1 v obci a k.ú. Řevnice dne 5.9.2015 od 13:00 

hodin do 18:00 hodin Rodinnému centru Leťánek, o.s., Na Návsi 160, 252 29 Lety u Dobřichovic, IČ: 22842217 

za účelem konání doprovodného programu v rámci festivalu Hravě a zdravě za podmínky, že po akci bude 

prostranství řádně uklizeno a prostor uveden do původního stavu. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 4.9.2015 

 

9) Vícepráce – Zateplení budovy Základní školy v Řevnicích č.p. 600 – Změna č. 1 

Usnesení: 

RM schvaluje uvedené vícepráce na základě jednotlivých rozpočtů předložených firmou RAVION s.r.o., 

Toužimská 588, Praha k zakázce: „Zateplení budovy základní školy v Řevnicích č.p.600“ a souhlasí 

s podepsáním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1469 ze dne 14.1.2015, kterým se navyšuje cena díla o 553 811,07  

Kč bez DPH (670 111,39 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podepsáním Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 

Schváleno:všemi hlasy  

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

Termín: 10.9.2015 

 
10)  Vícepráce – Zateplení budovy Základní školy v Řevnicích č.p. 600 – půdní vestavba – Změna 

č. 2 

Usnesení: 

RM schvaluje uvedené vícepráce na zhotovení skladové místnosti v půdním prostoru budovy ZŠ II. stupně na 

základě nabídkového rozpočtu předloženého firmou RAVION s.r.o., Toužimská 588, Praha v předpokládané výši 

453 887,10 Kč bez DPH, tj. 549 203,- vč. DPH. RM souhlasí s podepsáním Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1469 

ze dne 14.1.2015 a pověřuje starostu podepsáním Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. 

Schváleno:všemi hlasy  

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

Termín: 10.9.2015 

 
11) Nová učebna v budově II. stupně ZŠ 

Usnesení: 

RM schvaluje předpokládané náklady na zhotovení provizorní učebny v budově II. stupně ZŠ předložené firmou 

RAVION s.r.o., Toužimská 588, Praha ve výši 63 677,16 Kč bez DPH, tj. 77 049,- vč. DPH. RM ukládá EO 

vystavit na uvedené práce objednávku.  

Schváleno:všemi hlasy  

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

Termín: 10.9.2015 
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12) VŘ na tisk zpravodaje města RUCH 

Usnesení: 

RM schvaluje jako dodavatele tisku zpravodaje města RUCH od 1.9.2015 Radka Dolejše, Pod Vodojemem 1581, 

266 01 Beroun, IČ: 61872474 a to za tyto ceny: 12 stran  za částku 8 750,- Kč, 16 stran za částku 10 600,- Kč, 20 

stran za částku 11 900,- Kč (ceny uvedeny bez DPH). 

Schváleno:všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 10.9.2015 

 
13) Froněk s.r.o. – výjimka z OZV č. 3/2012  

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 30.8.2015 od 8:00 do 18:00 hodin na stavbě ulic Sochorova a Sádecká. 

Schváleno: všemi hlasy  

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

Termín: 31.8.2015 

 

Zápis vyhotoven dne 28.8.2015 

Další jednání RM č. 42 se uskuteční dne 4.9.2015 

 

 

 

 

 

 

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

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


