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Zápis č.40 
z jednání Rady města Řevnice dne 21.8.2015 

 

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

Omluven: Mgr. O. Skripnik PhD. 

Host: Martin Tamchyna 

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 40 

2. Kontrola usnesení z RM č. 39 

3. Schválení dotace na projekt „Orientační systém Řevnice navazující na turistické značení“ 

4. Smlouva o sdružení zadavatelů – Sdružení obcí Řevnicka pro zadání veřejné zakázky na svoz odpadů 

5. Příkazní smlouva – KVB advokátní kancelář 

6. Reorganizace MÚ 

7. Žádost o pronájem bytu č. 3 v č.p. 27 

8. Vnitřní směrnice č. 1/2015- Pravidla pro zveřejňování smluv a objednávek na webových stránkách města 

Řevnice 

9. Přijetí úvěru 5 mil. Kč u ČS a.s. na kofinancování investičních akcí 

10. Vnitřní směrnice č. 2/2015 - Zásady pro vydávání městského zpravodaje RUCH  

11. RO č. 5/2015 

12. Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně ZŠ 

13. Výběr dodavatele realizace obrubníků v Nezabudické ulici 

14. VŘ – Zkvalitnění dopr.obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích – II. etapa 

15. Geodetické práce – Geodetická kancelář Delta G s.r.o. 

16. Froněk s.r.o. – výjimka z OZV 

 

 

1) Program jednání RM č. 40 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 40. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 39 
 

3) Schválení dotace na projekt „Orientační systém Řevnice navazující na turistické značení“ 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o schválení dotace ve výši 100.000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského fondu cestovního ruchu na projekt „Orientační systém Řevnice navazující na turistické značení - 

č. FCR/OCR/023739/2015“ a doporučuje přijetí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

zastupitelstvu města ke schválení  

RM ukládá vedoucímu EO zajistit financování projektu formou rozpočtového opatření.  

RM pověřuje pana Martina Tamchynu sestavením pracovní skupiny pro výběr návrhu a instalaci ukazatelů. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Bc. Vaňková  

Termín: 31.8.2015 

 

4) Smlouva o sdružení zadavatelů – Sdružení obcí Řevnicka pro zadání veřejné zakázky na svoz 

odpadů 

Usnesení: 

RM schvaluje společný postup obcí, včetně města Řevnice, směřující k zadání nadlimitní veřejné zakázky na 

služby s názvem „Svoz odpadů obcí Řevnicka“.  

RM schvaluje uzavření Smlouvy o sdružení zadavatelů s obcemi Lety, Všenory, Černolice, Hlásná Třebaň, 

Líšnice a společností EKOS Řevnice, spol. s r.o a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice  

Termín: 31.8.2015  

 

5) Příkazní smlouva – KVB advokátní kancelář  

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy pro zadání veřejné zakázky na svoz odpadů mezi smluvními stranami 

Sdružení obcí Řevnicka pro zadání veřejné zakázky na svoz odpadů a KVB advokátní kanceláří s.r.o., se sídlem 

Teplého 2786, 530 00Pardubice, IČ: 01460412, DIČ: CZ01460412 a doporučuje ji zastupitelstvu města ke 

schválení.   

RM ukládá EO zapracovat výši předpokládaného podílu 17.000,- Kč na nákladech Příkazní smlouvy do RO č. 5. 
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Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice  

Termín: 31.8.2015  

 

6) Reorganizace MÚ 

Usnesení: 

RM schvaluje reorganizaci městského úřadu spočívající v rozšíření ekonomického odboru o ½ pracovního 

úvazku v období 1.9.2015 - 31.10.2015 z důvodu velkého množství agendy, kterou není vedoucí ekonomického 

odboru Ing. Tilsch schopen na poloviční úvazek vyřídit a současně zacvičovat nového zaměstnance. Po dohodě 

Ing. Tilsch skončí pracovní poměr ke dni 31.10.2015 s tím, že veškerou svoji agendu řádně dokončí, zapracuje do 

rozpočtu RO č. 4/2015 a RO č. 5/2015, vyřídí všechny faktury, které do té doby přijdou, zpracuje během měsíce 

září a října rozpočet na rok 2016 a zapracuje nového zaměstnance. 

RM ukládá EO zapracovat náklady s touto reorganizací do RO č. 5/2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice  

Termín: 31.8.2015  

 

7) Žádost o pronájem bytu č. 3 v č.p. 27 

Usnesení: 

RM schvaluje pronájem bytu č. 3 v přízemí domu č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu 

určitou od 1.9.2015 do 31.7.2016 za nájemné ve výši 76,- Kč/m
2
/měsíc paní M. S., .130 00 Praha 3. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková  

Termín: 1.9.2015  

 

8) Vnitřní směrnice č. 1/2015- Pravidla pro zveřejňování smluv a objednávek na webových 

stránkách města Řevnice 

Usnesení: 

RM schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2015 – Pravidla pro zveřejňování smluv a objednávek na webových 

stránkách města Řevnice. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 1.9.2015  

 

9) Přijetí úvěru 5 mil. Kč u ČS a.s. na spolufinancování investiční akce – Přístavba ZŠ Řevnice 

Usnesení: 

RM schvaluje dle zásad Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2014 zadání úvěru ve 

výši 5 mil. Kč se splácením na 4 roky u ČS a.s. s tím, že dle zákona č. 128/2000 Sb. bude přijetí úvěru projednáno 

a schvalováno na nejbližším zasedání zastupitelstva města.  

RM ukládá EO zapracovat předpokládané přijetí úvěru na návrhu RO č. 5/2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

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

Termín: 21.8.2015  

 

10) Směrnice č. 2/2015 - Zásady pro vydávání městského zpravodaje RUCH 

Usnesení: 

RM schvaluje Vnitřní směrnici č. 2/2015 – Zásady pro vydávání městského zpravodaje RUCH. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice  

Termín: 1.9.2015  

 

11) RO č. 5/2015 

Usnesení: 

RM schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 5/2015 a doporučuje ho po projednání ve finančním výboru 

zastupitelstvu města ke schválení. 

Schváleno: všemi hlasy 

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

Termín: 21.8.2015  

 

                      12)  Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně ZŠ 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o rekonstrukci školní kuchyně a schvaluje  objednávku na rekonstrukci přípojek 

a rozvaděče R1 v hodnotě do 100 000,- Kč od firmy Miloš Chroust, IČ: 62466089 a schvaluje  objednávku 

připokládky kabelu v hodnotě do 37 000,- Kč pro jídelnu a 2. stupeň ZŠ od firmy Zlínské stavby a.s., IČ: 

25317300. 
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Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Ing. Tilsch/Kadlec  

Termín: 31.8.2015 

 

13) Výběr dodavatele realizace obrubníků v Nezabudické ulici 

Usnesení: 

RM schvaluje výběr dodavatele na realizaci obrubníků po levé dolní straně Nezabudické ulice pana Karla 

Vyletu, Řevnice, IČ: : 61090476 za částku 77.300,- Kč bez DPH a ukládá vedoucímu TS Ing. Mikulovi objednat 

služby. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Ing. Tilsch/TS/Ing.Mikula  

Termín: 10.9.2015  

 

14) VŘ na dodavatele stavebních prací na akci: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů 

v Řevnicích, etapa II“  

Usnesení:  

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo, na akci „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ 

a dalších objektů v Řevnicích, etapa II“, firmu Strabag, a.s., Lidická 802, Beroun, IČO: 60838744, za 

nabídkovou cenu:  6 295 083,85 Kč bez DPH, tj. 7 617 051,46 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním 

smlouvy o dílo.  

Schváleno: všemi hlasy  

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

Termín: 9.1.2015 

 

15) Geodetické práce – Geodetická kancelář Delta G s.r.o. 

Usnesení: 

RM schvaluje zadání objednávky firmě Geodetická kancelář Delta G s.r.o., Tiskařská 10, 108 00 Praha 10, IČ: 

02362538 za částku 38.000,- Kč bez DPH, celkem 45.980,- Kč vč. DPH na geodetické práce na úpravě odtokových 

poměrů ve městě Řevnice – jižní část – I. etapa. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Bc.Vaňková  

Termín: 10.9.2015 

 

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 23.8.2015 od 8:00 do 18:00 hodin na stavbě ulic Sochorova a Sádecká. 

Schváleno: všemi hlasy  

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

Termín: 31.7.2015 

 

 

Zápis vyhotoven dne 24.8.2015 

Další jednání RM č. 40 se uskuteční dne 28.8.2015 

 

 

 

 

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

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


