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Zápis č. 81 
z jednání Rady města Řevnice dne 15.6.2016 

 

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

Host: Martin Tamchyna, Miloš Navrátil 

Zapisovatel: Mgr. R. Henych  

 

1. Program jednání RM č. 81 

2. Kontrola usnesení z RM č. 80 

3. Smlouvy o centralizovaném zadávání - nákup plynu a elektřiny na komoditní burze – město Černošice   

4. Žádost o stanovisko k dělení pozemku parc. č. 3533/1 

5. Reorganizace MěÚ 

6. Poptávka – zabezpečovací systém pro budovu školy č. p. 600 

7. Dotační výzva – „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ 

8. Dotační výzva – „Infrastruktura základních škol“ 

9. Návrh na čerpání prostředků z z fondů oprav a technického zhodnocení budov č.p. 928, č.p. 174 a č.p. 27 

10. Pronájem Lesního divadla – 50. ročník festivalu Porta 

 

1) Program jednání RM č. 81 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 81.  

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 80 
 

3) Smlouvy o centralizovaném zadávání - nákup plynu a elektřiny na komoditní burze – město 

Černošice   

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření dvou smluv o centralizovaném zadávání (samostatná pro plyn a samostatná pro 

elektřinu), které upravují vzájemná práva a povinnosti města Černošice jako centrálního zadavatele a ostatních 

veřejných zadavatelů (město Řevnice, ZŠ Řevnice, MŠ Řevnice, EKOS Řevnice, spol. s r.o., obec Lety a další) ke 

třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním centrální poptávky na nákup plynu a elektřiny na období 

1.1. - 31.12.2017 na komoditní burzu POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., IČO: 278 65 444, se sídlem 

Rybná 14, Praha 1, 110 05.  

Rada města bere na vědomí, že poplatek burze za uskutečnění transakce uzavřené v rámci obchodního systému 

burzy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. činí 7,- Kč/MWh z celkového objemu zprostředkovaného 

burzovního obchodu. Město Řevnice uhradí jeho alikvotní část vypočtenou podle poměru podílů jím nakoupeného 

plynu, resp. elektřiny k celkovému objemu obchodu uskutečněnému na burze. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/SO/Ing. Bečková 

Termín: 30.6.2016 

 

4) Žádost o stanovisko k dělení pozemku parc.č. 3533/1 

Usnesení: 

Rada města posoudila návrh dělení pozemku parc.č. 3533/1 a v souladu s platným územním plánem požaduje 

oddělit ještě pozemek pro budoucí pokračování ul. Mírová.   

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 30.6.2016 

 

5) Reorganizace MěÚ 

Usnesení: 

Rada města podle § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích zřizuje odbor Kancelář starosty a 

investic a ukládá tajemnici vypsat výběrové řízení na pozici vedoucího tohoto odboru s nástupem ke dni 1.8.2016. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 20.6.2016 
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6) Poptávka – zabezpečovací systém pro budovu školy č.p. 600 

Usnesení:  

Rada města schvaluje v poptávkovém řízení na dodávku a montáž zabezpečovacího systému pro budovu základní 

školy ve Školní ulici, č.p. 600 jako nejvhodnější nabídku od firmy ZAAL s.r.o., IČ: 28862554, Pod akáty 84/24, 

Praha 5, za nabídkovou cenu ve výši 96 580,- Kč bez DPH (tj. 116 862,- Kč vč. DPH).  

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.  

Výdaje budou zahrnuty do rozpočtového opatření č. 3/2016 pod rozpočtovou skladbu § 3113 položka 6122. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 30.6.2016 

 

 

7) Dotační výzva – „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“  

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na dokončení přednádražního prostoru 

v rámci výzvy č. 24 z operačního programu 06-Integrovaný regionální operační program s názvem “Výstavba a 

modernizace přestupních terminálů“ vyhlášené IROP.  

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit záměr podání žádosti o dotaci na dokončení přednádražního 

prostoru.   

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 27.6.2016 

 

 

8) Dotační výzva – „Infrastruktura základních škol“  

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na zakoupení vybavení budovy přístavby 

základní školy v rámci výzvy č. 58 s názvem “Infrastruktura základních škol“ vyhlášené IROP.  

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit záměr podání žádosti o dotaci na nákup vybavení pro budovu 

přístavby základní školy. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 27.6.2016 

 

9) Návrh na čerpání prostředků z fondů oprav a technického zhodnocení budov č.p. 928, č.p. 174 a 

č.p. 27 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit čerpání prostředků z fondů oprav a technického zhodnocení budov 

č.p. 928,  č.p. 174 a č.p. 27 v tomto rozsahu:  

 

Období Účel 

Fond oprav 

budovy č.p. 

Náklady čerpání 

z fondů oprav v Kč 

2016 

Oprava dřevěného podbití střechy, výměna vadných částí, 

nový nátěr, oprava kabřincového soklu  928 150 000,00 

2016 

Výměna střešních oken v podkrovních bytech, včetně nového 

střešního lemování a úpravy sádrokartonových konstrukcí 

v interiéru, celkem 11 ks 928 200 000,00 

2016 Rekonstrukce zvonkového systému, který je z části nefunkční 928 200 000,00 

2016 Oprava havarijního stavu střechy 27 30 000,00 

2016 Zateplení budovy HZS  174 199 190,97 

 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 30.6.2016 
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10) Pronájem Lesního divadla – 50. ročník festivalu Porta 

Usnesení: 

RM schvaluje pronájem areálu Lesního divadla Občanskému sdružení PORTA, IČ: 00541036, se sídlem Lannova tř. 

92/53, České Budějovice v termínu 24.6. - 26.6.2016 za účelem pořádání 50. ročníku festivalu Porta za nájemné ve 

výši  3.500,- Kč/den.   

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/MěKS/Mgr. Stará 

Termín: 20.6.2016 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 15.6.2016 

Další jednání RM č. 82 se uskuteční dne 22.6.2016 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová 

 

 


