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Zápis č.39 
z jednání Rady města Řevnice dne 14.8.2015 

 

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

Omluven:  

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 39 

2. Kontrola usnesení z RM č. 38 

3. Výměna vodoměrů v č.p. 928 a č.p. 27 

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – RAVION s.r.o. - zateplení budovy ZŠ č.p. 600 

5. Výpověď nájemní smlouvy - část pozemku parc.č. 3281/1 

6. Poptávka na výmalbu budovy 2. stupně ZŠ Řevnice 

7. Žádost o bezplatnou výpůjčku Lesního divadla-  o.s. Náruč 

8. Žádost o bezplatnou výpůjčku veřejného prostranství  – o.s. Náruč 

9. Program na ZM č.7 dne 31.8.2015 

10. Příkazní smlouva – Ing.Kubát 

11. Nadace Charty 77 – Nominace paní Dagmar Renertové 

12. Dopravní značení – akce Hravě zdravě + Den bez aut 

13. Aktualizace Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu č. 1/2014 

14. Obč. sdružení Za Vodou – výjimka z OZV – promítání 

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

16. OPŽP – zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní – dotační možnosti 

17. ZŠ ředitelka paní Mgr. Pavlína Seidlerová – vytknutí způsobu a obsahu informací sdělených veřejnosti   

 

 

 

1) Program jednání RM č. 39 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 39. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 38 

 

3) Výměna vodoměrů v č.p. 928 a č.p. 27 

Usnesení: 

RM schvaluje dodávku a montáž 41 kusů nových vodoměrů pro měření studené a teplé vody v č.p. 928 a č.p. 27 a 

ukládá ekonomickému odboru provedení poptávky na dodávku a montáž vodoměrů.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Slámová 

Termín: 15.9.2015 

 

4) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – RAVION s.r.o. - zateplení budovy ZŠ č.p. 600 

Usnesení:  

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou RAVION s.r.o., Toužimská 588/70, 

Praha 9 na akci „Zateplení budovy základní školy v Řevnicích č.p.600“, na základě kterého se posouvá termín 

dokončení stavebních prací na 30.9.2015 z důvodů  termínové kolize se souběžně prováděnou přístavbou budovy 

základní školy – zateplení štítové fasády. 

Schváleno: všemi hlasy  

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

Termín: 30.8.2015 

 

5) Výpověď nájemní smlouvy - část pozemku parc.č. 3281/1 

Usnesení: 

RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 11.9.2013 mezi městem Řevnice jako pronajímatelem a 

panem Martinem Černým jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 3281/1 v  obci a 

k.ú. Řevnice o výměře cca 48 m
2
, a to k 1.10.2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 30.8.2015 
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6) Poptávka na výmalbu budovy 2. stupně ZŠ Řevnice 

Usnesení: 

RM schvaluje objednání výmalby budovy 2. stupně Základní školy Řevnice (č.p. 600) u firmy Milan Fafejta, 

Lázeňská 394, 432 01 Kadaň, IČ:12016497: DIČ: 530811227 za cenu 209 504,- Kč včetně DPH ve znění vítězné 

nabídky.  

RM ukládá EO tuto částku zapracovat do RO č. 5/2015. 
Schváleno: všemi hlasy 

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

Termín: 17.8.2015 

 

7) Žádost o bezplatnou výpůjčku Lesního divadla -  o.s. Náruč 

Usnesení: 

RM schvaluje bezplatnou výpůjčku Lesního divadla na den 5.9.2015 občanskému sdružení Náruč, se sídlem 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 3, 252 30 Řevnice, IČ: 70106339 za účelem pořádání koncertu skupiny The 

Tap Tap v rámci rodinného festivalu Hravě a zdravě za podmínky úhrady spotřeby vody a energií a úklidu po 

akci.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/ Ing. Tilsch/Kadlec/TS/Ing. Mikula/MěKS/Mgr. Stará 

Termín: 31.8.2015 

 

8) Žádost o bezplatnou výpůjčku veřejného prostranství  – o.s. Náruč 

Usnesení: 

RM schvaluje bezplatnou výpůjčku části pozemků parc.č. 114/1, parc.č. 111 a parc.č. 113 (náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad) dne 5.9.2015 cca od 9:00 do 19:00 hod. občanskému sdružení Náruč, se sídlem nám. Krále Jiřího 

z Poděbrad č.p. 3, 252 30 Řevnice, IČ: 70106339 za účelem konání rodinného festivalu Hravě a zdravě a to za 

podmínky úklidu po akci. 

RM schvaluje zapůjčení 10 prodejních stánků o.s. Náruč, jejich instalaci zajistí v 9:00 hodin dne 5.9.2015 

Technické služby města Řevnice. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/ Ing. Tilsch/Kadlec/TS/Ing. Mikula/MěKS/Mgr. Stará 

Termín: 17.8. 2015 

 

9) Program na ZM č. 7 dne 31.8.2015 

Usnesení: 

RM schvaluje program na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 7 dne 31.8.2015 od 19:00 hodin v budově 

Zámečku v tomto znění: 

Program: 

1) Zahájení 

2) Schválení programu 

3) Zpráva o činnosti Rady města 

4) Zpráva o činnosti Finančního výboru 

5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru  

6) Diskuze – 45 minut 

7) Výsledky hospodaření a provoz městské infrastruktury - EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

8) Schválení přijetí úvěru na kofinancování investičních akcí  

9) RO č. 5/2015 

10) OZV č. 2/2015 - o zřízení městské policie 

11) Bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 423/5 a parc.č. 423/13 - ul. V Souhradí 

12) Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 3315/1- ul. Náplavní 

13) Odkup pozemku parc. č. 1762/4 - ul. Kozinova 

14) Prodej pozemku parc.č. 3420/2 – ul. Alšova 

15) Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě - prodloužení splaškové a dešťové kanalizace v ul. Broncova 

16) Finanční úřad pro Středočeský kraj – platební výměr 

17) Smlouva o společném postupu zadavatelů při výběrovém řízení na svoz a likvidaci odpadů 

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

19) Různé 

20) Závěr 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.8.2015 
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10) Příkazní smlouva – Ing. Kubát 

Usnesení: 

RM schvaluje Příkazní smlouvu s Ing.Jaroslavem Kubátem, Legií 838, Řevnice 252 30, IČ:00505803, jejímž 

předmětem je obstarání odborné činnosti technického dozoru při realizaci stavby „Zateplení, výměna oken 

budovy 1. stupně ZŠ a školní jídelny za částku 26.700,- Kč. Není plátcem DPH. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.8.2015 

 

11) Nadace Charty 77 – Nominace paní Dagmar Renertové 

Usnesení: 

RM schvaluje nominaci paní Dagmar Renertové do soutěže o seniorku roku, kterou vyhlásila Nadace Charty 77 

– Konto bariéry, Melantrichova 5, Praha 1. 

 

12) Dopravní značení – akce Hravě zdravě + Den bez aut 

Usnesení: 

RM schvaluje pořízení projektu DIO a vyřízení DIR objízdné trasy v souvislosti s  uzavřením nám.Krále Jiřího 

z Poděbrad pro dopravu dne 5.9. 2015 (akce Den bez aut)  a dále schvaluje pronájem a údržbu svislého 

dopravního značení včetně sloupků, objímek a podstavců za cenu  17.848,- Kč bez DPH vše od firmy Quo s.r.o, 

Středisko dopravního značení, Křižíkova 2158, 25601 Benešov.   

RM  ukládá EO tuto částku zapracovat do RO č. 5/2015. 

RM ukládá EO po ukončení akce vyhodnotit zvolený způsob dopravního opatření v souvislosti s uzávěrou nám. 

Krále Jiřího z Poděbrad a vyhodnotit záměr případného trvalého pořízení dopravního značení.  

Schváleno: všemi hlasy 

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

Termín: 10.9.2015 

 

13) Aktualizace Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu č. 1/2014 

Usnesení: 

RM schvaluje záměr aktualizace Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu č. 1/2014 a ukládá tajemnici 

zaslat zadání na vypracování směrnice advokátní kanceláři Směja&Mazel a po té směrnici předložit RM 

opětovně ke schválení. 

Schváleno: čtyři hlasy pro, Reslová se zdržela 

Zodpovídá: Starosta/Místostarosta/Tajemnice 

Termín: 5.9.2015 

 

14) Občanské sdružení Za Vodou – výjimka z OZV – promítání 

Usnesení: 

RM povoluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky - OZV č. 3/2012, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 

činností na jednorázovou akci – promítání filmu dne 21.8.2015 od 21:00-23:00 hodin pro spolek „Řevnice- Za 

vodou, se sídlem Čajkovského 534, 252 30 Řevnice, IČ: 02042258. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/ Tajemnice 

Termín: 17.8.2015 

 

15) Žádost o výjimku z OZV – Froněk spol. s r.o. 

Usnesení: 

RM schvaluje udělení výjimky pro firmu Froněk, spol. s r.o., se sídlem Zátiší 2488, 269 01 Rakovník, IČO: 

47534630  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 dne 16.8.2015 od 

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

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 16.8.2015 

 

16) OPŽP – zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní – dotační možnosti 

Usnesení: 

RM schvaluje zpracování podkladů pro  podání žádosti o dotaci do OP Životní prostředí 2014-2020, prioritní osa 

1 – zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní – I. etapa. 

RM ukládá EO učinit přímou objednávku u ISP – Ing. Jiří Jodl, Višňová 225, 252 25 Ořech, IČ: 44305311 na 

projektové práce na úpravě odtokových poměrů ve městě Řevnice – jižní část obce – I. etapu – opravy trasy 

Moklického potoka od Mníšecké komunikace až po ústí do řeky Berounky – 1200 m otevřené koryto, 400m trasa 

podzemní, vyčištění koryta potoka a hrázek v lesním úseku nad obcí za celkovou částku 49.000,- Kč bez DPH 

(18.000,- Kč studie k investičnímu záměru a 31.000,- Kč zpracování dokumentace pro ohlášení oprav I. etapy). 

Rozpočtově kryto. 
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Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/ing. Tilsch/Bc.Vaňková 

Termín: 31.8.2015 

 

17)  ZŠ ředitelka paní Mgr. Pavlína Seidlerová – vytknutí způsobu a obsahu informací sdělených 

veřejnosti   

Usnesení: 

RM schvaluje písemné stanovisko adresované ředitelce základní školy Mgr. Pavlíně Seidlerové ve věci vytknutí 

způsobu a obsahu informací sdělených veřejnosti ze strany ředitelky ZŠ a ukládá tajemnici odeslat toto 

stanovisko na adresu základní školy k rukám Mgr. Pavlíny Seidlerové a v kopii předsedovi školské rady. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 17.8.2015 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 14.8.2015 

Další jednání RM č. 40 se uskuteční dne 21.8.2015 

 

 

 

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

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


