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       Zápis č.47 
z jednání Rady města Řevnice dne 9.10.2015 

 

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

Omluven:  

Host: M.Tamchyna 

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 47 

2. Kontrola usnesení z RM č. 46 

3. Žádost o povolení stavebních úprav – budova ZUŠ 

4. Spol. EKOS Řevnice, spol. s.r.o. – výsledky hospodaření za měsíc 1-8/2015 

5. Vodafone – Rámcová smlouva o poskytování zvýhodněných podmínek 

6. Reorganizace MÚ 

7. Odepsání nevymahatelných pohledávek – 9/2015- spol. EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

8. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - byt č. 327 v č.p. 928 - R. S. 

9. Uzavření nájemní smlouvy - byt č. 129 v č.p. 928 - R. S. 

10. Oznámení o zahájení stavby – obytný soubor CORSO POD LIPAMI v Řevnicích 

11. Odkup pozemku parc.č. 2974/29 - ul. Slunečná 

12. Středočeský kraj – vyznačení mezinárodní cyklistické trasy EuroVelo4 

13. Program na ZM č. 8 dne 19.10.2015 

14. RO č. 6/2015 

15. Veřejná zakázka malého rozsahu Dodání traktoru, nosiče kontejnerů, čelní radlice a navijáku   

16. ZŠ Řevnice – žádost o udělení ředitelského volna 

17. Zadání výběrového řízení na pořízení webových stránek města 

18. Nákup vozidla – spol. EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

19. Dotace „Orientační systém Řevnice“ – smlouva 

20. Výběr dodavatele na realizaci akce „Orientační systém Řevnice“ 

21. Rezignace člena stavebně urbanistické komise – p. Chabera 

22. Dotace „Zateplení, výměna oken a kotle budovy jídelny ZŠ – Město Řevnice“ – smlouva 

 

 

1) Program jednání RM č. 47 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 47. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 46 
 

3) Žádost o povolení stavebních úprav – ZUŠ Řevnice 

Usnesení: 

RM schvaluje stavební úpravy ve druhém patře budovy č. p. 29 – Zámeček a ukládá EO připravit podklady pro 

schválení uvolnění finančních prostředků na realizaci díla z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 

29 zastupitelstvem města. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/ Ing. Tilsch/ Slámová/ZUŠ/MgA. Junková 

Termín: 19.10.2015 

 

4) Spol. EKOS Řevnice, spol. s.r.o. – výsledky hospodaření za měsíc 1-8/2015 

Usnesení: 

RM bere na vědomí výsledky hospodaření společnosti  EKOS Řevnice spol. s r.o. za měsíce leden – srpen 2015.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 25.9.2015 

 

 

5) Vodafone – Rámcová smlouva o poskytování zvýhodněných podmínek 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek se společností Vodafone Czech 

Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2 nám. 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, DIČ CZ25788001, zastoupené 

Davidem Pourem, jejímž předmětem je poskytování zvýhodněných podmínek služeb elektronických komunikací  

na dobu určitou do 16.9.2017.  

Schváleno: všemi hlasy 
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Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 25.9.2015 

 

6) Reorganizace MÚ       

Usnesení: 

RM schvaluje v souladu s § 102, odst. 2 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, navýšení počtu 

zaměstnanců Městského úřadu Řevnice o 2 (dva) celé úvazky – pozice strážníků městské policie s nástupem do 

zaměstnání 1.12.2015 a 1.1.2016. 

RM ukládá tajemnici vypsat výběrové řízení na obsazení těchto pozic s náplní práce strážníka městské policie 

s termínem nástupu do zaměstnání k 1.12.2015 a 1.1.2016. 

RM ukládá EO zapracovat do Rozpočtu na rok 2016 finanční prostředky na mzdy, odvody na sociální a 

zdravotní pojištění nových zaměstnanců, včetně školení. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 15.10.2015 

 

7) Odepsání nevymahatelných pohledávek – 9/2015- spol. EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

Usnesení: 

RM souhlasí s odepsáním nevymahatelných objednávek, jejichž seznam předložil jednatel společnosti EKOS 

Řevnice, spol. s r.o. pan Ing. David Kodym v celkové výši 6.797,- Kč. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 15.10.2015 

 

8) Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - bytv č.p. 928 – R. S. 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření dohody s paní R. S. o ukončení Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a tělesně 

handicapované občany na užívání bytu č. 327 v bytovém domě č.p. 928 a to ke dni 15.11.2015.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.10.2015 

 

9)  Uzavření nájemní smlouvy - byt č. 129 v  č.p. 928 – R. S. 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a tělesně handicapované občany na užívání bytu č. 

129 v bytovém domě č.p. 928 s paní R. S., a to od 1.11.2015 za nájemné 60,- Kč/m
2
/měsíc. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.10.2015 

 

10) Oznámení o zahájení stavby – obytný soubor CORSO POD LIPAMI v Řevnicích 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci projektového manažera spol. 2Q, spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 18, 186 00 Praha 

8, IČ: 25797859 o tom, že bylo vydáno stavební povolení na stavbu obytného souboru CORSO POD LIPAMI 

v Řevnicích a stavba byla k 30.9. 2015 zahájena. 

RM ukládá tajemnici MÚ vyžádat od společnosti 2Q, spol s r.o. návrh plánu organizace výstavby (zejména 

s důrazem na dopravu materiálu) a dále podrobný harmonogram výstavby (zejména  s ohledem na výstavbu pěší 

cesty mezi nám.Krále Jiřího z Poděbrad a ulici Pod lipami).  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.10.2015 

 
11) Odkup pozemku parc.č. 2974/29 - ul. Slunečná 

Usnesení: 

RM souhlasí s koupí pozemku parc. č. 2974/29, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice o 

výměře 37 m
2
 městem Řevnice od paní J. P. za kupní cenu 3.700,- Kč a doporučuje koupi tohoto pozemku 

zastupitelstvu města ke schválení. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 19.10.2015 

 

 

 

 

12) Středočeský kraj – vyznačení mezinárodní cyklistické trasy EuroVelo4 
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Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci Středočeského kraje o vyznačení mezinárodní cyklistické trasy EuroVelo4 a 

pověřuje místostarostu pana Mgr.Skripinka ve spolupráci s Ing. arch. Hniličkou vypracováním stanoviska 

k navržené  trase. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá:Starosta 

Termín: 15.10.2015 

 

 

13) Program na zasedání ZM č. 8 dne 19.10.2015 

Usnesení: 

RM schvaluje program na zasedání ZM č. 8 dne 19.10.2015 v tomto znění:  

1) Zahájení 

2) Schválení programu 

3) Zpráva o činnosti Rady města 

4) Zpráva o činnosti Finančního výboru 

5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 

6) Škola – situace související s rezignací ředitelky Mgr. Pavlíny Seidlerové 

7) Plány na budoucí rozvoj ZŠ Řevnice  

8) Diskuze – 45 minut 

9) Výsledky hospodaření EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

10) RO č. 6/2015 

11) Odkup pozemku parc. č. 345/25 – ul. V Luhu 

12) Odkup pozemku parc. č. 2974/29 – ul. Slunečná 

13) Schválení vítěze VŘ - Dodání traktoru, nosiče kontejnerů, čelní radlice a navijáku 

14) Pověření vedoucího EO jednáním o úvěru pro financování zakázky (traktor) 

15) Různé 

16) Závěr 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá:Starosta/Tajemnice 

Termín: 15.10.2015 

 

14) RO č. 6/2015 

Usnesení: 

RM schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 6/2015 a doporučuje ho po projednání ve finančním výboru 

zastupitelstvu města ke schválení. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá:Starosta/Tajemnice/EO/Ing.Tilsch 

Termín: 15.10.2015 

 

15) Veřejná zakázka malého rozsahu Dodání traktoru, nosiče kontejnerů, čelní radlice a navijáku 

Usnesení: 

RM schvaluje společnost AGROMAK ND s.r.o., Lidická 155, 252 61 Jeneč, IČ: 49824309 jako vybraného 

uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem Dodání traktoru, nosiče kontejnerů, čelní radlice a 

navijáku.  

RM schvaluje zařazení bodu schválení vybraného uchazeče na jednání zastupitelstva a zařazení bodu pověření 

vedoucího ekonomického odboru jednáním o úvěru pro financování zakázky na jednání zastupitelstva. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá:Starosta 

Termín: 15.10.2015 

 

16) ZŠ Řevnice – žádost o udělení ředitelského volna 

Usnesení: 

RM schvaluje žádost paní Mgr. Simony Škaloudové, pověřené řízením ZŠ Řevnice o udělení ředitelského volna 

ve dnech 16.11.2015 a 21.12.-22.12.2015 z organizačních a technických důvodů. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá:Starosta 

Termín: 15.10.2015 

 

17) Zadání výběrového řízení na webové stránky města 

Usnesení: 

RM schvaluje předložené zadaní výběrového řízení na webové stránky města zpracované společností WeDeCom 

s.r.o., Nerudova 240/33, 118 00 Praha, IČ: 28465229 za částku 4.840,- Kč vč. DPH. 

RM opravňuje MgA. Marii Reslovou jednat jménem města Řevnice při zadání výběrového řízení na „Veřejná 

zakázka malého rozsahu – redesign webových stránek www.revnice.cz“.  
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Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá:Starosta/Mgr. Reslová 

Termín: 15.10.2015 

 

18) Nákup vozidla Škoda Roomster – společnost  EKOS Řevnice, spol  s.r.o. 

Usnesení: 

RM bere na vědomí zakoupení vozidla Škoda Roomster pro potřeby společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., se 

sídlem Na Bořích 1077, 25230 Řevnice, IČ: 47551828.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá:Starosta 

Termín: 15.10.2015 

 
19) Dotace „Orientační systém Řevnice“ – smlouva 

Usnesení: 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ze Středočeského Fondu cestovního ruchu. Dotace je 

poskytována ve výši 100 000,- Kč, což je 85 % z celkové částky na projekt 119 396,- Kč vč. DPH.  

Schváleno: všemi hlasy 

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

Termín: 30. 10. 2015 

 

 

20) Výběr dodavatele na realizaci akce „Orientační systém Řevnice“  

Usnesení: 

RM schvaluje objednání dodávky a montáže orientačního systému u společnosti INFORM, v.o.s., Na Parkáně 

111, 266 01 Beroun, IČ: 49546 473 za cenu 119 000,- Kč vč. DPH ve znění vítězné nabídky. Spoluúčast ve výši 

15% z ceny je rozpočtově kryta – schváleno v rámci RO č. 5/2015 na ZM dne 31.8.2015.  

Schváleno: všemi hlasy 

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

Termín: 9.10.2015 

 

21) Rezignace člena stavebně urbanistické komise – p. Chabera 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci, že ke dni 1.10.2015 rezignoval na funkci člena stavebně urbanistické komise pan 

Tomáš Chabera. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá:Starosta 

Termín: 9.10.2015 

 

22) Dotace „Zateplení, výměna oken a kotle budovy jídelny ZŠ – Město Řevnice“ – smlouva 

Usnesení: 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu Životního prostředí. Fond se zavazuje 

poskytnout příjemci podpory dotaci ve výši 106 991,65 Kč na spolufinancování akce „Zateplení, výměna oken a 

kotle budovy jídelny ZŠ – Město Řevnice“, což představuje 5% celkových způsobilých výdajů, které činí 

2 139 833,00 Kč. 

Schváleno: všemi hlasy 

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

Termín: 10. 10. 2015 

 

Zápis vyhotoven dne 9.10.2015 

Další jednání RM č. 47 se uskuteční dne 16.10.2015. 

 

 

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

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


