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 Zápis č. 25 
z jednání Rady města Řevnice dne 7.5.2015 

 

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

Omluven: 

Hosté:M. Tamchyna,  

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 25 

2. Kontrola usnesení z RM č. 24 

3. VŘ – ½ úvazek na EO 

4. OZV 1/2015 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Řevnice 

5. Žádost o slevu nájmu Lesního divadla – Balada pro banditu 

6. Světový den fair trade – BiJo jako od maminky 

7. Schválení odměny jednateli spol. EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

8. Michalovi mazlíčci – žádost o slevu na nájemném z Lesního divadla  

9. Společné prohlášení ke zpracování studie – Optimalizace systému nakládání s komunálním odpadem včetně 

jejich obalové složky na území vybraných obcí  

10. ZUŠ – žádost ředitelky ZUŠ – ředitelské volno 

11. Zábor veřejného prostranství – cirkus Jung 

12. Průvod Karla IV. – žádost starosty města Dobřichovice 

13. Divadelní soubor Řevnice – žádost o finanční příspěvek – oprava Lesního divadla 

14. Příprava předfinancování dotace ROP na rekonstrukci „Sochorova, Sádecká“ s ČS a.s. 

15. Zábor veřejného prostranství – cirkus Moravan 

16. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci: 

„Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“ 

17. Vestavba do podkroví v budově základní školy č.p. 600 

18. Dotace na opravu komunikací 

19. Žádost NAVE s.r.o. - předzahrádka před vinárnou 

20. Vícepráce – Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích 

 

1) Program jednání RM č. 25 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 25. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 24. 
 

3) VŘ – ½ úvazek na EO 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci tajemnice o tom, že bylo vypsáno výběrové řízení na ½ úvazek na ekonomickém 

odboru z důvodu zkrácení úvazku vedoucího EO. Rozpočtově je to kryto. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 15.5.2015 

 

4) OZV 1/2015 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Řevnice 

Usnesení: 

RM souhlasí s návrhem OZV 1/2015 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Řevnice s účinností od 

1.8.2015 a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 15.5.2015 

 

5) Žádost o slevu nájmu Lesního divadla – Balada pro banditu 

Usnesení: 

RM schvaluje nájem Lesního divadla pro představení Balada pro banditu, které bude pořádat ve dnech 11.6.-

14.6.2015 Dětská lidová muzika Notičky v částce 2.000,- Kč/ den. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 15.5.2015 
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6) Světový den fair trade – BiJo jako od maminky 

Usnesení: 

RM schvaluje bezplatné poskytnutí prostoru před budovou Zámečku paní Monice Kopecké na den 9.5.2015 cca 

od 10:00-12:00 hodin na akci u příležitosti Světového dne pro fair trade s tím, že po akci bude prostor řádně 

uklizen. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 8.5.2015 

 

7) Schválení odměny jednateli spol. EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

Usnesení: 

RM schvaluje roční odměnu jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. pana Ing. Davida Kodyma za rok 

2014 ve výši 128.000,- Kč. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 8.5.2015 

 

8) Michalovi mazlíčci – žádost o slevu na nájemném z Lesního divadla 

Usnesení: 

RM schvaluje pronájem Lesního divadla dne 20.6.2015 od 10:30 hodin na akci: Michalovi mazlíčci (pořádající 

organizace Pragokoncert Bohemia, a.s.) za částku 5.000,- Kč bez DPH + výpočet el. energie a voda. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 15.5.2015 

 

9) Společné prohlášení ke zpracování studie – Optimalizace systému nakládání s komunálním 

odpadem včetně jejich obalové složky na území vybraných obcí  

Usnesení: 

RM souhlasí se Společným prohlášením ke zpracování studie – Optimalizace systému nakládání s komunálním 

odpadem včetně jejich obalové složky na území vybraných obcí podepsaným starosty obcí: Černolice, Hlásná 

Třebáň, Lety, Líšnice, Řevnice, Všenory, ředitelem společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. a zástupci společnosti 

EKO-KOM, a.s., v němž se deklaruje společný zájem na zpracování studie zaměřené na analýzu a návrh rozvoje 

systému nakládání s komunálními a obalovými odpady s cílem zajistit co největší recyklaci a využití 

komunálních odpadů včetně obalové složky ve vybraných obcích v okolí města Řevnice. Studie bude zpracována 

jako jeden materiál, který bude společný pro všechny zúčastněné obce do 4.8.2015. 

RM pověřuje místostarostku MgA. Marii Reslovou dalším jednáním v této věci. 

RM ukládá vedoucímu EO zařadit částku ve výši 8.333,- Kč bez DPH do RO č.3/2015. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/MgA.Reslová/Tajemnice 

Termín: 15.5.2015 

 

10) ZUŠ – informace ředitelky ZUŠ – ředitelské volno 

Usnesení: 

RM schvaluje žádost ředitelky ZUŠ MgA. Ivany Junkové o povolení ředitelského volna ve dnech 29.6.-30.6.2015 

z důvodu rekonstrukce toalet a malování budovy Zámečku.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/ Tajemnice 

Termín: 15.5.2015 

 

11) Zábor veřejného prostranství – cirkus Jung 

Usnesení: 

RM schvaluje žádost paní Dany Jungové – Cirkus Jung, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Lomecká 704 o povolení a 

umístění menšího cirkusového stanu (20x20m) na prostranství Malého náměstí ve dnech 8.5. - 10.5.2015. Jedná 

se o malý cirkus – bez větších zvířat za částku 2.000,- Kč s tím, že po akci bude prostranství řádně uklizeno. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 15.5.2015 

 

12) Průvod Karla IV. – žádost starosty města Dobřichovice 

Usnesení: 

RM schvaluje podpoření zastávky Královského průvodu v Řevnicích v rámci Košíkářského trhu ve výši 10.000,- 

Kč a ukládá EO zařadit tuto částku do RO č.3/2015. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 
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Termín: 15.5.2015 

 

13) Divadelní soubor Řevnice – žádost o finanční příspěvek – oprava Lesního divadla 

Usnesení: 

RM schvaluje pro Divadelní spolek Řevnice finanční příspěvek na zakoupení materiálu určeného k nátěru 

kovových a dřevěných konstrukcí budov a technických přístřešků – barvy, štětce, ředidla – 2.800 Kč – 

rozpočtově kryto. 

RM ukládá EO zjistit cenu rekonstrukce středního elektro-pole na jevišti v Lesním divadle a tuto částku zařadit 

do RO č.3/2015. 

RM ukládá EO zařadit částku ve výši 50.000 Kč na opravu soklů u lavic a impregnaci a obnovu  lavic v  Lesním 

divadle do rozpočtu na rok 2016. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Ing.Tilsch 

Termín: 23.6.2015 

 

14) Příprava předfinancování dotace ROP na rekonstrukci „Sochorova, Sádecká“ s ČS a.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje záměr ekonomického odboru na Předfinancování dotace na stavbu „Zkvalitnění dopravní 

obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích“ a ukládá ekonomickému odboru jeho realizaci. Současně ukládá 

ekonomickému odboru projednat toto předfinancování dotace na nejbližším zastupitelstvu města. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Ing. Tilsch 

Termín: 23.6.2015 

 
15) Zábor veřejného prostranství – cirkus Moravan 

Usnesení: 

RM schvaluje žádost pana Adolfa Lánika – Cirkus Moravan, 250 82 Úvaly, Glucksmanova 752 o povolení a 

umístění menšího cirkusového stanu na Malém náměstí ve dnech 2.6.-3.6.2015. Jedná se o malý cirkus – bez 

větších zvířat za částku 2.000,- Kč s tím, že po akci bude prostranství řádně uklizeno. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 15.5.2015 

 

16) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci: 

„Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“  
Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP 

uzavřené s panem Ing. J. Borákem, Imrychova 883/9, Praha 4, na akci: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti 

prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“, kterým se prodlužuje termín výkonu TDI v návaznosti na prodloužení 

termínu realizace stavby do 10.5.2015. 

Schváleno: všemi hlasy  

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

Termín: 10.5.2015 

 

17) Vestavba do podkroví v budově Základní školy č.p. 600 v Řevnicích  

Usnesení: 

RM schvaluje zadání zpracování návrhu dispozičního řešení a následné zpracování prováděcí projektové 

dokumentace včetně výkazu výměr pro možnou úpravu části půdního prostoru pro účely sborovny a změnu 

stávajícího prostoru tak, aby byla v budově vyšetřena jedna nová třída panu Ing. Arch. Petru Irinkovi, firma 

Tectum Bohemia s.r.o., atelier: Štefánikova 24, Praha 5 za částku 70 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města 

podepsáním Smlouvy o dílo. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Tilsch/Slámová 

Termín: 30.6.2015 

 

18) Dotace na opravy komunikací  

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na opravu komunikací v rámci nové výzvy 

ROP SČ a schvaluje zadání zpracování žádosti u firmy LK Advisory, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 

Praha – Vršovice za smluvní cenu rozdělenou na dvě části a) cena za zpracování žádosti ve výši 60 000,- Kč bez 

DPH a část b) odměna v případě schválení projektu k financování ve výši 1,8% z částky požadované dotace bez 

DPH. RM pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo s firmou LKA Advisory, s.r.o. 

RM pověřuje místostarostu Mgr. Ondřeje Skripnika, PhD. projednáním zadání projektové dokumentace. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Tilsch/Slámová 
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Termín: 27.5.2015 

 

19) Žádost NAVE s.r.o. - předzahrádka před vinárnou 

Usnesení: 

RM schvaluje za účelem oživení a zkulturnění náměstí Krále Jiřího z Poděbrad záměr výpůjčky části pozemku 

parc. č. 111 v obci a k.ú. Řevnice – 8 m
2
 z celkové výměry 2303 m

2
 – a to za účelem umístění předzahrádky (2 

stolky a 4 židle) do 31.12.2015. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 15.5.2015 

 

20) Vícepráce – Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích 

Usnesení: 

RM schvaluje uvedené vícepráce na základě jednotlivých rozpočtů předložených firmou Swietelsky stavební 

s.r.o. k zakázce: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“ a souhlasí 

s podepsáním Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č.1432 ze dne 15.10.2014, kterým se navyšuje cena díla o 178 812,12  

Kč bez DPH ( 216 362,66 Kč vč. DPH ). 

Schváleno:všemi hlasy   

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

Termín: 10.5.2015 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Tomáš Smrčka                                                                                           Mgr. Ondřej Skripnik, PhD. 

         starosta                                                                                                                místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


