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Zápis č.80 
z jednání Rady města Řevnice dne 8.6.2016 

 

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. 80 

2. Kontrola usnesení z RM č. 79 

3. Odkup pozemků parc. č. 645/25 a parc. č. 645/4 – ul. Mírová 

4. Odměna ředitelce ZŠ Řevnice paní Mgr. Simoně Škaloudové 

5. Žádost o souhlas zřizovatele školy – projekt „Obědy dětem“ 

6. Dohoda o projednání záměru vodárenské spolupráce – Zadní a Hlásná Třebaň 

7. Účetní závěrka za rok 2015  

8. Závěrečný účet města za rok 2015 

9. Program na ZM č. 13 dne 27.6.2016 

10. Vnitřní předpis č.1/2016 - Ceník a postup při používání informačních zařízení ve vlastnictví města Řevnice  

11. VŘ – Nákup vybavení – přístavba Základní školy Řevnice 

12. Dohoda o narovnání - Klášter dominikánů Praha 

13. Žádost o výpůjčku 8 m
2
 pozemku parc.č. 114/1 – K. Klementová 

14. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 114/1 – kadeřnická show 

15. VŘ – Svoz odpadů Řevnicka II - informace o korekci hodnocení nabídek 

16. Zateplení a výměna oken – Hasičská zbrojnice Řevnice – Avízo 

17. Zateplení a výměna oken budovy jídelny ZŠ Řevnice - Avízo 

18. SOD ČOV Řevnice – rozšíření  ČOV Řevnice projektová dokumentace a inženýrská činnost 

19. Vzdání se funkce ředitelky – Mateřská škola Řevnice 

20. Vyhlášení konkurzu na ředitele/ředitelky MŠ Řevnice 

 

1) Program jednání RM č. 80 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 80.  

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 79 
 

3) Odkup pozemků parc. č. 645/25 a parc. č. 645/4 – ul. Mírová 

Usnesení: 

Rada města  doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku parc. č. 645/4 v obci a k.ú. Řevnice, orná 

půda, o výměře 21 m
2
 a odkup pozemku parc.č. 645/25 v obci a k.ú. Řevnice, orná půda, o výměře 118 m

2
, který 

vznikl oddělením z pozemku parc.č. 645/3 na základě geometrického plánu č. 2171-31/2016 vyhotoveného Ing. 

Petrou Honákovou, IČ: 69906548, ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Janem 

Kubrichtem dne 22.5.2016 a potvrzeného Katastrálním pracovištěm Praha-západ dne 30.5.2016 pod č. 4203/2016 od 

J. H., 252 30 Řevnice za kupní cenu 100,- Kč/m
2
, tj. celkem 13.900,- Kč. 

Rozpočtově kryto z § 3639 položka 6130. 

Schváleno: všemi hlasy  
Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 30.6.2016 

 

4) Odměna ředitelce ZŠ Řevnice paní Mgr. Simoně Škaloudové 

Usnesení: 

Rada města schvaluje odměnu ve výši 80.000,- Kč ředitelce Základní školy Řevnice paní Mgr. Simoně Škaloudové za 

odvedenou práci v období školního roku 2015/2016 ve funkci ředitele ZŠ Řevnice. 

Odměna bude uhrazena z rozpočtu ZŠ Řevnice.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.6.2016 
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5) Žádost o souhlas zřizovatele školy – projekt „Obědy dětem“ 

Usnesení: 

Rada města jako zřizovatel Základní školy Řevnice, Školní 600, 25230 Řevnice, IČ: 47005254 souhlasí se zapojením 

Základní školy Řevnice do projektu „Obědy dětem“ nadačního fondu „Drab foundation – nadační fond“, se sídlem 

Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, IČ:03265561. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice  

Termín: 30.6.2016 

 

6) Dohoda o projednání záměru vodárenské spolupráce – Zadní a Hlásná Třebaň 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o projednání záměru vodárenské spolupráce mezi 

městem Řevnice a obcemi Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň (místní část Rovina), jejímž předmětem je péče o 

všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a přání společně a efektivně upravit vztahy při rozvoji, 

výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací. Součástí dohody je též stanovení finančních spoluúčastí obcí na právní 

pomoci a projektové činnosti na rozšíření a modernizaci ČOV. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 15. 6. 2016 

 

7) Účetní závěrka za rok 2015  

Usnesení: 

Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2015 sestavenou ke dni 31.12.2015 a doporučuje ji zastupitelstvu města 

ke schválení. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová 

Termín: 30.6.2016 

 

8) Závěrečný účet města za rok 2015 

Usnesení: 

Rada města projednala Závěrečný účet města Řevnice za rok 2015 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání 

hospodaření města Řevnice za rok 2015 vypracovanou Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského 

kraje a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení. Závěrečný účet je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Rada města pověřuje tajemnici provést nápravné opatření k Protokolu o provedené kontrole ze dne 5.11.2015 a 

23.5.-24.5.2016 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová 

Termín: 30.6.2016 

 

9)  Program na zasedání ZM č. 13 dne 27.6.2016 

Usnesení: 

Rada města schvaluje program na zasedání zastupitelstva města č. 13, které se bude konat dne 27.6.2016 od 19:00 

hodin v budově Zámečku v tomto znění: 

1) Zahájení 

2) Schválení programu 

3) Zpráva o činnosti Rady města 

4) Zpráva o činnosti FV 

5) Zpráva o činnosti KV 

6) Účetní závěrku za rok 2015 

7) Závěrečný účet města za rok 2015 

8) Rozpočtové opatření č 3/2016 

9) Diskuze 

10) Dodatek č. 1. ke smlouvě 15253233 – Zateplení a výměna oken- Hasičská zbrojnice  

11) Dodatek č. 1. ke smlouvě 15246343 – Zateplení a výměna oken – jídelna ZŠ 

12) Odkup pozemků parc. č. 645/25 a parc. č. 645/4 – ul. Mírová 

13) Uvolnění finančních prostředků z Fondů oprav a technického zhodnocení budov 

14) Dohoda o narovnání - Klášter dominikánů Praha 

15) Dohoda o projednání záměru  vodárenské spolupráce – Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň a Řevnice 

16) Různé 

17) Závěr 
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Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 27.6.2016  

 

10)  Vnitřní předpis 1/2016 – Ceník a postup při používání informačních zařízení ve vlastnictví města 

Řevnice  

Usnesení: 

Rada města ruší vnitřní předpis (Ceník) schválený Radou města č.22 dne 17.4.2015 pod usnesením č.8 a schvaluje 

Vnitřní předpis č.1/2016 – Ceník a postup při používání informačních zařízení ve vlastnictví města Řevnice 

s účinností od 1.7.2016. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková/Karešová 

Termín: 27.6.2016 

 

11) VŘ – Nákup vybavení – přístavba Základní školy Řevnice 

Usnesení:  

Rada města  schvaluje vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: „Nákup vybavení 

– přístavba Základní školy Řevnice“, firmu KDZ, spol. s.r.o., Razov 1256, Vizovice, za nabídkovou cenu ve výši 

1 789 973,- Kč bez DPH. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s vítězným uchazečem.  

Zahrnuto v rozpočtu § 3113 položka 6122. 

Rada města ukládá EO připravit podklady a zajistit podání žádosti o dotaci na vybavení Základní školy v podzimní 

výzvě IROP.   

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 20.6.2016 

 

12)  Dohoda o narovnání - Klášter dominikánů Praha 

Usnesení: 

Rada města schvaluje záměr  bezplatně převést pozemky parc. č. 3689 a parc. č. 3690/2 v obci a k.ú. Řevnice do 

vlastnictví Kláštera dominikánů Praha a ukládá správnímu odboru zveřejnit tento záměr v souladu se zákonem o 

obcích. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o narovnání  s Klášterem dominikánů Praha, 

jejímž předmětem je, že Klášter dominikánů Praha uzná vlastnické právo města Řevnice k pozemkům parc. č. 

1271/1, 1268, 1271/14, 1271/12, 1271/17, 1271/16 a 1271/15 a dále budovy čp. 29 vše  v k.ú. Řevnice a zaváže se, že 

nebude jakkoli toto vlastnické právo města Řevnice zpochybňovat a město Řevnice bezplatně převede pozemky 

parc. č. 3689 a parc. č. 3690/2 v    k. ú.  Řevnice do vlastnictví Kláštera dominikánů Praha. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 27.6.2016  

 

13)  Žádost o bezplatnou výpůjčku 8 m
2
 pozemku parc.č. 114/1 – K. Klementová  

Usnesení: 

Rada města schvaluje záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 114/1 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 8 m
2
 z celkové 

výměry 6018 m
2
 (před domem č.p. 5 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad) do 31.12.2016 za účelem umístění malé terasy 

a květinové výzdoby. 

Rada města ukládá správnímu odboru zveřejnit tento záměr v souladu se zákonem o obcích. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 15.6.2016 

 

14)  Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 114/1 – kadeřnická show 10.6.2016 

Usnesení: 

Rada města schvaluje bezplatnou výpůjčkou části pozemku parc. č. 114/1 o výměře cca 60 m
2
 před salónem 

Klementýna provozovaném v domě č. p. 5 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad paní Kateřině Klementové, IČ: 

66433967 dne 10.6.2016 za účelem umístnění stánků a laviček při pořádání kadeřnické show. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 8.6.2016 
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15) VŘ - Svoz odpadů obcí Řevnicka II – informace o korekci hodnocení nabídek 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci o korekci hodnocení nabídek a návrh hodnotící komise na vyřazení uchazečů 

z hodnocení nabídek pro nedodržení zadávacích podmínek.  

Rada města vylučuje, za nedodržení podmínky ZD (zadávací dokumentace) bod 8.10 – překročena maximální cena 

člena sdružení, tyto uchazeče z účasti v zadávacím řízení – Část A) – směsný komunální odpad: 

uchazeče poř.č. 2 RUMPOLD-P s.r.o., kdy byla překročena maximální cena člena sdružení EKOS Řevnice s.r.o. a 

uchazeče poř.č. 3 Technické služby Hostivice, Jiráskova 100, Hostivice z důvodu překročení maximální ceny členů 

sdružení EKOS Řevnice s.r.o. a obce Hlásná Třebaň. 

Rada města vylučuje, za nedodržení podmínky ZD (zadávací dokumentace) bod 8.10 – překročena maximální cena 

člena sdružení, tohoto uchazeče z účasti v zadávacím řízení – Část B) – separovaný odpad: 

uchazeče poř.č.1 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38A, Praha z důvodu překročení maximální 

ceny člena sdružení Město Řevnice. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Místostarostka/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 15.6.2016 

 

16)  Zateplení a výměna oken – Hasičská zbrojnice Řevnice – Avízo 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí Avízo pro příjemce podpory z programu OPŽP na projekt č. 15253233 s názvem: 

„Zateplení a výměna oken - Hasičská zbrojnice Řevnice“, ve kterém byly schváleny doplatky Dotace FS (státní 

fond) ve výši 209 538,37 Kč a Dotace SFŽP ve výši 12 325,78 Kč. Obě částky mají datum splatnosti 10.6.2016. 

Rada města ukládá EO zapracovat toto navýšené čerpání podpory do RO č. 3/2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Místostarostka/EO/Jaskevičová/Bc. Vaňková 

Termín: 15.6.2016 

 

17)  Zateplení a výměna oken budovy jídelny ZŠ Řevnice – Avízo 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí Avízo pro příjemce podpory z programu OPŽP na projekt č. 15246343 s názvem: 

„Zateplení a výměna oken budovy jídelny ZŠ Řevnice“, kde byly schváleny doplatky Dotace FS ve výši 269 244,30 

Kč a Dotace SFŽP ve výši 15 837,90 Kč. Obě částky mají datum splatnosti 13. 6. 2016. 

Rada města ukládá EO zapracovat toto navýšené čerpání podpory do RO č. 3/2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Místostarostka/EO/Jaskevičová/Bc. Vaňková 

Termín: 15.6.2016 

 

18)  SOD ČOV Řevnice – Rozšíření ČOV Řevnice – Projektová dokumentace a inženýrská činnost 
Usnesení: 

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo „Rozšíření ČOV Řevnice – Projektová dokumentace a inženýrská činnost“ se 

společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901 v celkové ceně 

1.246.300,- Kč včetně DPH. 

Rada města schvaluje úhradu podílu výše uvedené ceny připadající na město Řevnice ve výši 201.200,- Kč vč. DPH. 

Rada města ukládá EO zařadit do RO č.3/2016 rozpočtové krytí ve výši 1 300 000,- Kč v rozpočtové skladbě u § 

2321 položka 6121 s tím, že  podíl na výdajích 1.045.100,- Kč  (tedy mimo 201.200,- Kč) uhradí městu Řevnice na 

základě dohody obce Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň. 
Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO 

Termín: 15. 6. 2016 

 

19)  Vzdání se funkce ředitele školy – Mateřská škola Řevnice 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Řevnice paní Hany Kvasničkové o vzdání se funkce 

ředitelky Mateřské školy Řevnice ke dni jmenování nového ředitele/ředitelky, nejpozději však k 1.9.2016. 

Rada města vyjadřuje poděkování paní Haně Kvasničkové za její kvalitní práci v pozici ředitelky Mateřské školy 

Řevnice.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 15. 6. 2016 
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20)  Vyhlášení konkurzu na ředitele/ředitelku MŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  

1.  v y h l a š u j e   konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Řevnice, příspěvkové 

organizace,  IČO: 71005803, se sídlem Mníšecká 676, 252 30 Řevnice a to s předpokládaným nástupem 

17.8.2016; 

2. s t a n o v í   text veřejného oznámení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace Mateřská škola Řevnice takto:  

 

KONKURS 
Rada města Řevnice na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení  

 

na pracovní místo ředitele/ ředitelky 

 

Mateřské školy Řevnice, příspěvkové organizace 
se sídlem na adrese Mníšecká 676, 252 30 Řevnice 

IČO:71005803 

 

Předpokládaný nástup do funkce ředitele/ředitelky dne 1. září 2016.  

 

Předpoklady pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“): 

 odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících, 

 příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících, 

 způsobilost k právním úkonům, 

 bezúhonnost, 

 zdravotní způsobilost. 

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele: 

 znalost školských právních předpisů a školské problematiky, 

 znalost zákoníku práce a dalších pracovně právních předpisů, 

 základní ekonomické znalosti (znalosti ve financování příspěvkové organizace), 

 organizační a řídící schopnosti. 

 

Písemně zašlete: 
 Přihlášku – uveďte jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefon a e-mail. 

 Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné 

zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání). 

 Doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. kopie 

pracovních smluv) + potvrzení zaměstnavatele/zaměstnavatelů, u kterého/kterých byla příslušná praxe 

vykonávána – toto potvrzení lze nahradit čestným prohlášením o délce pedagogické praxe - příslušný 

formulář lze najít na stránkách http://www.revnice.cz/formulare/.  

 Strukturovaný profesní životopis.  

 Písemnou koncepci rozvoje a řízení Mateřské školy Řevnice v rozsahu max. 5 normostran. 

 Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců. 

 Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči 

narození po 1. prosinci 1971) – příslušný formulář lze najít na stránkách http://www.revnice.cz/formulare/. 

 Originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele ne starší 3 

měsíců. 

 Prohlášení ke zveřejnění předložené koncepce rozvoje školy a životopisu - příslušný formulář lze najít na stránkách 

http://www.revnice.cz/formulare/. 

 

Pozdě došlé přihlášky a přihlášky, které nebudou obsahovat všechny požadované doklady a přílohy, budou 

z konkursního řízení vyřazeny. Přihlášku, životopis, koncepci rozvoje školy, čestné prohlášení o délce pedagogické 

http://www.revnice.cz/formulare/
http://www.revnice.cz/formulare/
http://www.revnice.cz/formulare/
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praxe, čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. a prohlášení ke zveřejnění koncepce vlastnoručně 

podepište. Předpokládaný termín konání konkurzního řízení je 9.8.2016, přesný termín bude uchazečům sdělen 

písemně. 

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu zrušit nebo nevybrat 

žádného z uchazečů. 

 

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce označené slovy „Konkurs MŠ -NEOTVÍRAT“ musí být doručeny 

poštou nebo osobně nejpozději do pondělí 11.7.2016 do 17:00 hod. do podatelny Městského úřadu Řevnice na adrese nám. 

Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice. 

 

3. u k l á d á  tajemnici úřadu zveřejnit oznámení o vyhlášení konkursu: 

-  na úřední desce Městského úřadu Řevnice  

- na internetových stránkách města Řevnice – v záložce AKTUALITY 

- v Mateřské škole Řevnice 

- v Učitelských novinách, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1 

- na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, 

v platném znění a na základě konkurzu vyhlášeného na obsazení místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Řevnice, 

příspěvkové organizace, p o v ě ř u j e  starostu: 

-  požádat Krajský úřad Středočeského kraje, Českou školní inspekci o delegování jejich zástupce do konkursní 

komise,  

-  požádat ředitelku Mateřské školy Dobřichovice, se sídlem Březová 680, 25229 Dobřichovice, Moniku Víškovou o 

souhlas se svým jmenováním členem konkursní komise, 

- vyzvat ředitelku Mateřské školy Řevnice, aby zorganizovala volbu (aklamaci) zástupce z řad pedagogických 

pracovníků školy do konkursní komise a doložila ji zřizovateli zápisem o volbě (aklamaci), 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 13.6.2016 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 8.6.2016 

Další jednání RM č. 81 se uskuteční dne 15.6.2016. 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová 


