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       Zápis č.45 
z jednání Rady města Řevnice dne 29.9.2015 

 

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

Omluven:  

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 45 

2. Kontrola usnesení z RM č. 44 

3. Smlouvy o centralizovaném zadávání - nákup plynu a elektřiny na komoditní burze – město Černošice 

4. Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou - byt č. 129 v č.p. 928 

5. Jmenování člena Redakční rady zpravodaje Ruch 

6. Žádost ředitelky ZUŠ o schválení ředitelského volna 26. – 27. 10. 2015 

7. „Zateplení a výměna oken budovy jídelny ZŠ Řevnice“ – vícepráce - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

8. Odměna ředitelce ZŠ Řevnice paní Mgr. Pavlíně Seidlerové 

 

1) Program jednání RM č. 44 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 44. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 43 
 

3) Smlouvy o centralizovaném zadávání - nákup plynu a elektřiny na komoditní burze – město 

Černošice 
Na město se obrátil starosta města Černošice Filip Kořínek s nabídkou opět se připojit k městu Černošice při nákupu 

elektřiny a plynu na komoditní burze. Město Řevnice (a dále EKOS Řevnice, spol. s r.o., ZŠ a MŠ Řevnice) spolu s 

městem Černošice a dalšími obcemi a subjekty v okolí nakupovalo společně na komoditní burze plyn a elektřinu na rok 

2013, 2014 a 2015. Tentokrát nebudou energie nakupovány na Českomoravské komoditní burze Kladno, ale na 

komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), IČO: 278 65 444, se sídlem Rybná 14, Praha 

1, 110 00.  

Nákup proběhne prostřednictvím společnosti BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o., kterou vybralo město Černošice. 

Obchodovat na komoditní burze napřímo (bez makléře) není možné. Město Černošice bude vystupovat obdobně jako v 

letech minulých jako tzv. centrální zadavatel. Poplatek burze za uskutečnění transakce uzavřené v rámci obchodního 

systému burzy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. činí 7,- Kč/MWh z celkového objemu 

zprostředkovaného burzovního obchodu. Odměna bude rozdělena v poměru podílů nakoupeného plynu, resp. elektřiny 

na jednotlivé podřazené odběratele k celkovému objemu obchodu uskutečněnému na burze.  

Město Černošice na své náklady uhradí konzultační a poradenské služby poskytnuté firmou BOHEMIA ENERGY 

entity, s.r.o. a také zřízení zákaznického účtu a vstupní poplatek za obchodování na burze. 

Správní odbor předkládá radě města ke schválení smlouvy o centralizovaném zadávání (zvlášť na plyn a zvlášť na 

elektřinu), které upravují vzájemná práva a povinnosti města Černošice jako centrálního zadavatele a ostatních 

veřejných zadavatelů ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním centrální poptávky na nákup plynu a 

elektřiny na období 1.1. - 31.12.2016 na komoditní burzu POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.  

 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření dvou smluv o centralizovaném zadávání (samostatná pro plyn a samostatná pro 

elektřinu), které upravují vzájemná práva a povinnosti města Černošice jako centrálního zadavatele a ostatních 

veřejných zadavatelů (město Řevnice, ZŠ Řevnice, MŠ Řevnice, EKOS Řevnice, spol. s r.o., obec Lety a další) ke 

třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním centrální poptávky na nákup plynu a elektřiny na 

období 1.1. - 31.12.2016 na komoditní burzu POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., IČO: 278 65 444, 

se sídlem Rybná 14, Praha 1, 110 05.  

RM bere na vědomí, že poplatek burze za uskutečnění transakce uzavřené v rámci obchodního systému burzy 

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. činí 7,- Kč/MWh z celkového objemu zprostředkovaného 

burzovního obchodu. Město Řevnice uhradí jeho alikvotní část vypočtenou podle poměru podílů jím 

nakoupeného plynu, resp. elektřiny k celkovému objemu obchodu uskutečněnému na burze. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 9.10.2015 

 

4) Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou - byt č. 129 v č.p. 928 

Na město se obrátila paní L.K. se žádostí o možnost ukončení nájemní smlouvy na užívání bytu č. 129 v bytovém domě 

č.p. 928 ve Školní ulici, a to dohodou k 31.10.2015. Z důvodu ztráty soběstačnosti je nucena se přestěhovat na oddělení 
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následné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, který kromě ubytovacích služeb poskytuje celodenní 

ošetřovatelkou péči.  

 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy na užívání bytu č. 129 v č.p. 928 a to k 31.10.2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.10.2015 

 

5) Jmenování nového člena Redakční rady zpravodaje Ruch 
Na RM byla předložena informace, že Mgr. Zuzana Dudáková rezignovala na své členství v Redakční radě zpravodaje 

RUCH. Jako náhradu za svou osobu navrhla paní Marii Hrdou. 

 

Usnesení: 

RM jmenuje členem Redakční rady zpravodaje RUCH paní Marii Hrdou (místo Mgr. Zuzany Dudákové). 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.10.2015 

 

6) Žádost ředitelky ZUŠ o schválení ředitelského volna 26. – 27.10.2015  
Na RM byla předložena žádost ředitelky ZUŠ Řevnice paní MgA. Ivany Junkové o schválení ředitelského volna na 26. 

– 27. 10. 2015, z důvodu plánovaných stavebních úprav. Dále ředitelka informuje RM o natáčení pohádky Strašidelný 

dům Zdeňkem Troškou ve dnech 14. 10., 16.10. – 17. 10., 27. – 28. 10.2015. 

 

Usnesení: 

RM souhlasí s vyhlášením ředitelského volna v ZUŠ Řevnice ve dnech 26. - 27.10.2015 z důvodu stavebních 

úprav učeben v budově č.p. 27 (Zámeček) a bere na vědomí informaci o natáčení pohádky Zdeňka Trošky 

Strašidelný dům v prostorách ZUŠ ve dnech 14. 10., 16.10. – 17. 10., 27. – 28. 10.2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 29.9.2015 

 

7) „Zateplení a výměna oken budovy jídelny ZŠ Řevnice“ – vícepráce - Dodatek č. 1 ke smlouvě o 

dílo 
EO informoval RM o vzniklých více – méně prací k zakázce „ Zateplení a výměna oken budovy jídelny ZŠ Řevnice“. 

Cena za zhotovení díla se z důvodu nutné změny technologie izolace střechy (nelze provést zafoukání izolace) navyšuje 

o částku 261 783,60 Kč bez DPH. Celková cena díla po započtení více a méně prací tedy činí 2 068 250,72 bez DPH.  

Rozpočtově kryto: §3613, pol. 6121.  

 

Usnesení:  

RM schvaluje na základě podrobné kalkulace vícepráce k zakázce„Zateplení a výměna oken budovy jídelny ZŠ 

Řevnice“ ve výši 261 783,60 Kč bez DPH (kalkulace méně a více prací je součástí usnesení). 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1605 uzavřené dne 29. 7.2015 mezi městem Řevnice a 

INVESSALES spol. s.r.o., IČ: 62957678, kterým se navyšuje cena díla o 261 783,60 Kč bez DPH.  

Schváleno: všemi hlasy  

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

Termín: 9.10.2015 

Ve 14:00 hodin odchází Mgr.Ondřej Skripnik, Ph.D., přichází Iveta Kovářová. 

 

8) Odměna ředitelce ZŠ Řevnice paní Mgr. Pavlíně Seidlerové 

Na RM byla předána žádost ZŠ Řevnice o přiznání odměny ředitelce ZŠ Řevnice, paní Mgr. Pavlíně Seidlerové, za 

pracovní nasazení v době rekonstrukce školních budov a za práci na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve 

výši 246.550,- Kč.  

 

Usnesení: 

RM schvaluje přiznání odměny ve výši 246.550,- Kč paní Mgr. Pavlíně Seidlerové za pracovní nasazení v době 

rekonstrukce školních budov a za práci na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 29.9.2015 

Zápis vyhotoven dne 29.9.2015. 

Další jednání RM č. 46 se uskuteční dne 9.10.2015. 

 

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

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


