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 Zápis č. 36 
z jednání Rady města Řevnice dne 23.7.2015 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD., MgA. M. Reslová 

Omluven:  Mgr.R.Henych, I. Kovářová, Ing. Petr Kozák 

Zapisovatel: Ing. Tilsch 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 36 

2. Poptávka na zhotovení datové a audio sítě v čp. 600 

3. VŘ – „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, etapa II“ 

4. Žádost o výjimku z OZV – Froněk spol. s r.o. 

 

1) Program jednání RM č. 36 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 36. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Poptávka na zhotovení datové a audio sítě v čp. 600 

Usnesení: 

RM schvaluje objednat dodávku a montáž datové a audio sítě v budově čp. 600 ZŠ Řevnice u firmy 

METRONOMY s.r.o. za cenu 591 068,36 Kč včetně DPH ve znění vítězné nabídky. Akce bude placena 

z investičního fondu Základní školy Řevnice. 

Schváleno: všemi hlasy 

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

Termín: 23.7.2015 

 

3) VŘ – „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, etapa II“ 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o nutnosti okamžitého vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku ve 

zjednodušeném podlimitním řízení na zhotovitele stavebních prací projektu: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti 

ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, etapa II“.  

RM revokuje část usnesení  bodu 20) z jednání RM č.35 ze dne 17.7.2015 ve znění: „RM souhlasí se zadáním 

administrace výběrového řízení na základě předchozích zkušeností panu Ing. Petru Šiškovi za částku 17 545,- Kč 

vč. DPH za předpokladu, že investice bude schválena na ZM č. 6 dne 3.8.2015.  

RM souhlasí se zadáním administrace VŘ panu Ing. Petru Šiškovi za částku 17 545,- Kč vč. DPH a pověřuje 

starostu města podepsáním Příkazní smlouvy. 

RM schvaluje textovou část Zadávací dokumentace VŘ na zhotovitele stavebních prací projektu: „Zkvalitnění 

dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, etapa II“. 
Schváleno: všemi hlasy  

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

Termín: 31.8.2015 

 

4) 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 26.7. 2015 od 8:00 do 18:00 hodin na stavbě ulic Sochorova a Sádecka. 

Schváleno:všemi hlasy 

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

Termín: 23.7..2015 

 

 

Zápis vyhotoven dne 27.7.2015 

Další jednání RM č. 37 se uskuteční dne 31.7.2015 

 

 

 

 

 

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

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


