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Zápis č.77 
z jednání Rady města Řevnice dne 18.5.2016 

 

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

Omluven:  

Host:  

Zapisovatel: Mgr. R. Henych  

 

1. Program jednání RM č. 77 

2. Kontrola usnesení z RM č. 76 

3. Komise pro výběr uchazeče na pozici – elektrikář Technických služeb 

4. Žádost ZUŠ o rozšíření ZUŠ 

5. Darovací smlouva – 100 let Lesního divadla 

6. Příslib finančního daru od s. p. Lesy ČR - informace 

7. Kontrola České školní inspekce na ZUŠ Řevnice - informace 

8. Dodatek č. 1 ke Spisovému řádu MÚ Řevnice 

9. Revokace usnesení č. 13 z jednání Rady města Řevnice dne 11.5.2016 

10. Rekonstrukce Lesního divadla Řevnice, etapa I. 

 

 

 

1) Program jednání RM č. 77 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 77.  

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 76 
 

3) Komise pro výběr uchazeče na pozici – elektrikář Technických služeb 

Usnesení: 

Rada města jmenuje komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče o pozici elektrikář, údržba zeleně, údržba 

mobiliáře, údržba komunikací a údržba techniky v oddělení Technické služby v tomto složení: Ing. Tomáš Smrčka, 

Mgr. Renata Henych a Ing. Mojmír Mikula. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/TS/Ing. Mikula 

Termín: 20.5.2016 

 

4) Žádost o rozšíření ZUŠ 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se záměrem rozšíření Základní umělecké školy Řevnice do přízemí budovy č.p. 64 na náměstí 

Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích pro  školní rok 2016/17  (v roce 2015 došlo k navýšení kapacity školy z 350 na 

500 žáků). 

Rada města souhlas vydává za podmínky, že prostory budou poskytnuty pouze na 1 rok a městu nevzniknou  

finanční náklady s případnou vynucenou přestavbou prostor, pokud by se ukázalo, že jsou dle předpisů 

nevyhovující.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová 

Termín: 20.5.2016 

 

5) Darovací smlouva – 100 let Lesního divadla 

Usnesení: 

Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 100 000,- Kč od Dr. Ing. J. P., 268 01 Hořovice, určeného na 

rekonstrukci Lesního divadla a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Bc. Vaňková/EO/Jaskevičová 

Termín: 20. 5. 2016 
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6) Příslib finančního daru od s.p. Lesy ČR - informace 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci o příslibu finančního daru od státního podniku Lesy ČR ve výši 100.000,- Kč 

určeného na rekonstrukci Lesního divadla Řevnice.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Bc. Vaňková/Jaskevičová 

Termín: 20. 5. 2016 

 

7) Kontrola České školní inspekce na ZUŠ Řevnice - informace 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí protokol o kontrole č.j. ČŠIS-701/16-S a inspekční zprávu Čj. ČŠIS-700/16-S 

vypracované Českou školní inspekcí na základě kontroly dodržování právních předpisů uskutečněné v Základní 

umělecké škole Řevnice ve dnech 21.3. - 23.3.2016. Nebyla zjištěna žádná porušení školského zákona ani 

souvisejících právních předpisů.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 20.5.2016 

 

8) Dodatek č. 1 ke Spisovému řádu MÚ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Spisovému řádu Městského úřadu v Řevnicích. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 18.5.2016 

 

9) Úprava usnesení č. 13 z jednání Rady města Řevnice dne 11.5.2016 

Nové usnesení: 

„Rada města upravuje své usnesení č. 13 z jednání Rady města Řevnice dne 11.5.2016 (viz. zápis z jednání Rady 

města Řevnice č. 76 ze dne 11.5.2016) následovně:  

rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení, v návaznosti na Schválení žádosti o dotaci v rámci 

Ministerstva vnitra, Programu dotace pro jednotky SDH obcí, na akci „Pořízení dopravního automobilu – SDH 

Řevnice“, přijetí dotace ve výši 450.000,- Kč se spolufinancováním akce ve výši 450.000,- Kč odpovídající 

spolufinancování celkových způsobilých výdajů projektu: „Pořízení dopravního automobilu – SDH Řevnice“, které 

jsou ve výši 900.000,- Kč vč. DPH. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení, v návaznosti na Schválení žádosti o dotaci z rozpočtu 

Středočeského kraje, Programu dotace pro jednotky SDH obcí, na akci „Pořízení dopravního automobilu – SDH 

Řevnice“, přijetí dotace ve výši 244.562,- Kč, což je maximálně 90% z uznatelných nákladů. 

V návaznosti na schválení přijetí obou žádostí o dotaci, rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení 

vyčlenění peněžní částky ve výši 205.438,- Kč na spolufinancování“. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Vaňková/Jaskevičová 

Termín: 18.5.2016 

 

10) Rekonstrukce Lesního divadla Řevnice, etapa I 

Usnesení: 

Rada města ukládá EO zadat realizaci akce: „Rekonstrukce Lesního divadla Řevnice, etapa I“ v souladu 

s rozpočtem města ve zmenšeném rozsahu a to: 

- zemní práce pro pergolu včetně dlážděné plochy a zhotovení základové desky pro přístavbu hygienického zázemí 

včetně venkovních rozvodů vody a kanalizace panu Karlu Vyletovi za celkovou částku 231 769,- Kč včetně DPH;  

- dřevěnou konstrukci pergoly včetně krytiny firmě Dřevěné konstrukce s.r.o., Havlíčkova 447, Sedlčany za částku 

69 152,- Kč včetně DPH. 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Karlem Vyletou na provedení zemních prací spojených 

s etapou I rekonstrukce Lesního divadla. 

Rada města ukládá EO vystavit objednávku na zhotovení pergoly u firmy Dřevěné konstrukce s.r.o. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 25.5.2016 
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Zápis vyhotoven dne 18.5.2015 

Další jednání RM č. 78 se uskuteční dne 25.5.2016. 

 

 

 

 

 

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

Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                                   MgA. Marie Reslová 


