
 

1 

 

Zápis č. 83 
z jednání Rady města Řevnice dne 4.7.2016 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka,  MgA. M. Reslová, Ing. P. Kozák 

Omluven: Mgr. R. Henych, Mgr. O. Skripnik PhD, I. Kovářová 

Zapisovatel: Ing. A. Bečková 

 

1. Program jednání RM č. 83 

2. Kontrola usnesení z RM č. 82 

3. Výpůjčka části pozemku parc.č. 114/1 o velikosti 8 m
2
 – K. Klementová 

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Redesing webových stránek www.revnice.cz“ 

5. Darovací smlouva Lesy ČR - 100 let Lesního divadla 

6. Žádost o povolení umístění volebního banneru – L. K. 

7. Žádost o souhlas se sídlem spolku – Notičky 

8.  Žádost spolku Gong o povolení pořádání letního kina na nám. Krále Jiřího z Poděbrad a o udělení výjimky 

z OZV č. 3/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 

9.  Smlouva o tvorbě zpravodaje RUCH - M. Barták 

10. Výpůjčka Lesního divadla pro závod Nordic Walking Challenge ČR 

11. Konkurz na ředitele/ředitelku MŠ Řevnice - jmenování členů konkursní komise 

12. Schválení odměny ředitelce ZUŠ Řevnice 

13. Smlouva o poskytování služeb spočívajících v nakládání se separovaným odpadem – TS Hostivice 

14. Smlouva o poskytování služeb spočívajících v nakládání se směsným komunálním odpadem – AVE CZ 

15. Žádost ZUŠ Řevnice - přesun výuky výtvarného oboru do budovy č.p. 64 

16. Žádost o souhlas s uvedením znaku města - FK Slavoj Řevnice 

17. Udělení souhlasu společnosti EKOS Řevnice s.r.o. s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb spočívajících 

v nakládání se separovaným odpadem – TS Hostivice 

18. Udělení souhlasu společnosti EKOS Řevnice s.r.o. s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb spočívajících 

v nakládání se směsným komunálním odpadem – AVE CZ 

19. Žádost o udělení výjimky z OZV č. 3/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností – A. Hybner 

 

 

1) Program jednání RM č. 83 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 83.  

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 82 
 

3) Výpůjčka části pozemku parc.č. 114/1 o velikosti 8 m
2
 – K. Klementová 

Usnesení: 

Rada města schvaluje bezplatnou výpůjčku části pozemku parc. č. 114/1 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 8 m2 

z celkové výměry 6018 m2 (před salonem Klementýna v domě č.p. 5 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad) paní Kateřině 

Klementové, IČ: 66433967, Wolkerova 349, 252 30 Řevnice za účelem umístění malé terasy a květinové výzdoby a to 

do 31.12.2016. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 8.7.2016 

 

4) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Redesing webových stránek www.revnice.cz“  
Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Redesing webových stránek 

www.revnice.cz“ uzavřené mezi městem Řevnice a firmou as4u.cz, s.r.o., IČ: 28884035, Jana Masaryka 195/24, 

Praha 2, kterým se z důvodu prodlení v posuzování a schválení jednotlivých grafických návrhů webových stránek ze 

strany města prodlužuje termín pro předání díla na 31.8.2016.  
Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 30.6.2016 
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5) Darovací smlouva Lesy ČR - 100 let Lesního divadla 

Usnesení: 

Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 100 000,- Kč od Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se 

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, určeného na vybudování  zázemí pro 

účinkující ve formě dřevostavby při rekonstrukci Lesního divadla a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.  

Schváleno: všemi hlasy 

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

Termín: 30. 6.2016 

 

6) Žádost o povolení umístění volebního banneru – L. K. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje panu L. K. umístění volebního banneru pro volby do zastupitelstva Středočeského kraje na 

zábradlí před č.p. 64 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a to v termínu od 8.7. 2016 do 8.10.2016 za celkovou 

částku 500,- Kč + DPH. 
Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/tajemnice 

Termín: 13.7.2016 

 

7) Žádost o souhlas se sídlem spolku – Dětská lidová muzika Notičky 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku Dětská lidová muzika NOTIČKY, z.s., IČ: 70806071 v budově 

„Zámečku“ na adrese Mníšecká č.p. 29, 252 30 Řevnice.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/tajemnice 

Termín: 13.7.2016 

 

8) Žádost spolku Gong o povolení pořádání letního kina na nám. Krále Jiřího z Poděbrad a o udělení 

výjimky z OZV č. 3/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 

Usnesení: 

Rada města uděluje spolku Gong z.s., IČ: 28558570, se sídlem Opletalova 89, 25230 Řevnice povolení uspořádat šest 

projekcí letního kina na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích ve dnech 5., 6., 12., 13., 19. a 20 srpna 2016 a 

současně uděluje spolku výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 

činností pro konání 6 projekcí letního kina ve dnech 5., 6., 12., 13., 19. a 20 srpna 2016 v době od 21:15 do 24:00. 

Podmínkou souhlasu pro žadatele je v předstihu informovat obyvatele na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad formou 

letáku.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/tajemnice 

Termín: 13.7.2016 

 

9) Smlouva o tvorbě zpravodaje RUCH - M. Barták 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o tvorbě zpravodaje RUCH s Matějem Bartákem, IČ: 71664831, se sídlem 

Na Výšině 1169, 252 30 Řevnice a to za paušální odměnu ve výši 15.000,- Kč za jedno číslo zpravodaje (za letní 

dvojčíslo činí paušální odměna 25.000,- Kč). 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/tajemnice/SO/Bečková 

Termín: 13.7.2016 

 

10) Výpůjčka Lesního divadla pro závod Nordic Walking Challenge ČR 

Usnesení: 

Rada města schvaluje bezplatnou výpůjčku Lesního divadla dne 24.9.2016 paní Ivaně Černíkové, DiS., IČ:  

02841673, se sídlem Mořinská 99, 252 30 Lety (za tým Chůze pro zdraví.cz) za účelem konání otevřeného závodu 

v severské chůzi „Nordic Walking Challenge ČR“ a doprovodného hudebního programu. Výtěžek akce bude předán 

nadačnímu fondu Světluška. Rada města schvaluje užití znaku města Řevnice a loga Lesního divadla 

v propagačních materiálech závodu „Nordic Walking Challenge ČR“. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice /Mgr. Stará 

Termín: 31.7.2016 
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11) Konkurz na ředitele/ředitelku MŠ Řevnice - jmenování členů konkursní komise 

Usnesení: 

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 ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

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

náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a v souladu s usnesením Rady města Řevnice ze dne 

8.6.2016: 

1. j m e n u j e   konkursní komisi k provedení konkursního řízení na ředitele/ředitelku Mateřské školy Řevnice 

ve složení: 

-  Ing. Tomáš Smrčka, člen určený zřizovatelem – předseda 

-  MgA. Marie Reslová, člen určený zřizovatelem  

-  Ing. Jana Blažková, člen určený ředitelem Krajského úřadu Středočeského kraje 

-  Bc. Monika Víšková, odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení 

-  Hana Kvasničková, pedagogický pracovník Mateřské školy Řevnice 

-  Mgr. Renata Ležalová, školní inspektor České školní inspekce. 

2.  p o v ě ř u j e  Ing. Alici Bečkovu funkcí tajemníka komise. Tajemník není členem konkursní komise. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 8.7.2016 

 

12) Schválení odměny ředitelce ZUŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje odměnu ve výši 30.000,- Kč ředitelce Základní umělecké školy Řevnice paní MgA. Ivaně 

Junkové za odvedenou práci v období školního roku 2015/2016 ve funkci ředitele ZUŠ Řevnice a také za 

organizování společenských  aktivit mimo hlavní činnost ZUŠ. Odměna bude uhrazena z rozpočtu ZUŠ Řevnice.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 13.7.2016 

 

13) Smlouva o poskytování služeb spočívajících v nakládání se separovaným odpadem – TS Hostivice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb spočívajících v nakládání se separovaným odpadem s 

firmou Technické služby Hostivice, IČ: 00875210, se sídlem Jiráskova 100, 253 01 Hostivice (vítězný 

uchazeče výběrového řízení: „Svoz odpadů obcí Řevnicka“ v části B) s tím, že cena za sběr, svoz, přepravu, 

dotřídění a využití separovaných složek komunálního odpadu činí: 1400 Kč/tuna skla, 4800 Kč/tuna plastů, 3200 

Kč/tuna papíru a 5000 Kč/tuna nápojových kartonů (vše bez DPH). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 

30.6.2019. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 13.7.2016 

 

14) Smlouva o poskytování služeb spočívajících v nakládání se směsným komunálním odpadem – AVE 

CZ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb spočívajících v nakládání se směsným komunálním 

odpadem se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, se sídlem Pražská 1321/38A, 102 00 

Praha 10 (vítězný uchazeč výběrového řízení: „Svoz odpadů obcí Řevnicka“ v části A) s tím, že cena za sběr, svoz, 

přepravu a odstranění směsného komunálního odpadu města Řevnice činí 1636,70 Kč bez DPH za 1 tunu odpadu. 

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2019. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 13.7.2016 

 

15) Žádost ZUŠ Řevnice - přesun výuky výtvarného oboru do budovy č.p. 64 

Usnesení: 

Rada města schvaluje bezplatnou výpůjčku 2 tříd v přízemí budovy č.p. 64 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

v Řevnicích Základní umělecké škole Řevnice, příspěvkové organizaci a to na dobu určitou od 1.9.2016 do 30.6.2017. 

Úhrada spotřeby plynu, el. energie a vodné a stočné bude ZUŠ Řevnice vyúčtována podle poměru velikosti užívané  

plochy k celkové ploše. Vchod pro žáky bude hlavním vchodem z náměstí Krále Jiřího z Poděbrad (bude instalován 

elektrootvírač  tzv. bzučák) nebo bezbariérovým zadním vchodem.   

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Bečková 
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Termín: 13.7.2016 

 

16) Žádost o souhlas s uvedením znaku města - FK Slavoj Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje užití znaku města Řevnice ve znaku spolku FK Slavoj Řevnice, z.s.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 13.7.2016 

 

17) Udělení souhlasu společnosti EKOS Řevnice s.r.o. s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb 

spočívajících v nakládání se separovaným odpadem – TS Hostivice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb spočívajících v nakládání se separovaným odpadem 

mezi společností EKOS Řevnice s.r.o. a firmou Technické služby Hostivice, IČ: 00875210, se sídlem Jiráskova 100, 

253 01 Hostivice (vítězný uchazeče výběrového řízení: „Svoz odpadů obcí Řevnicka“ v části B) s tím, že cena za sběr, 

svoz, přepravu, dotřídění a využití separovaných složek komunálního odpadu činí: 1400 Kč/tuna skla, 4800 Kč/tuna 

plastů, 3200 Kč/tuna papíru a 5000 Kč/tuna nápojových kartonů (vše bez DPH). Smlouva bude uzavřena na dobu 

určitou do 30.6.2019. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 13.7.2016 

 

18) Udělení souhlasu společnosti EKOS Řevnice s.r.o. s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb 

spočívajících v nakládání se směsným komunálním odpadem – AVE CZ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb spočívajících v nakládání se směsným komunálním 

odpadem se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, se sídlem Pražská 1321/38A, 102 00 

Praha 10 (vítězný uchazeč výběrového řízení: „Svoz odpadů obcí Řevnicka“ v části A) s tím, že cena za přepravu a 

odstranění směsného komunálního odpadu ze sběrného dvora města Řevnice činí 1367,- Kč bez DPH za 1 tunu 

odpadu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2019. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 13.7.2016 

 

19) Žádost o udělení výjimky z OZV č. 3/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností – 

A. H. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje na základě žádosti A. H., 170 00 Praha, výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 o 

ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností pro sekání trávy na pozemku v Sochorově ulici pomocí 

křovinořezu ve dnech 5. a 6.7. 2016.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 13.7.2016 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 4.7.2016 

Další jednání RM č. 84 se uskuteční dne 13.7.2016. 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová 


