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Zápis č. 88 
z jednání Rady města Řevnice dne 17.8.2016 

 

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

Omluven: Mgr. R. Henych, Mgr. O. Skripnik Ph.D. 

Zapisovatel:  Ing. A. Bečková 

 

1. Program jednání RM č. 88 

2. Kontrola usnesení z RM č. 87 

3. Darovací smlouva – dar na rekonstrukce Lesního divadla - Rockabilly CZ 

4. Otevřený dopis občanské iniciativy „Na objížďce“  

5. Žádost o prodloužení nájmu pozemků v ul. Náplavní společnosti – 2 Q spol. s. r. o. 

6. Zrušení poptávkového řízení na demolici čp. 736 

7. Jmenování ředitelky Mateřské školy Řevnice 

8. Smlouva o poskytování poradenských služeb Accon - dotační management „Přednádražní prostor v Řevnicích“ 

9. Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice – etapa II. 

10. Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Řevnice za rok 2015 

11. Jmenování vedoucího Odboru kancelář starosty a investic 

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

13. Smlouva o poskytování poradenských služeb Accon - dotační management „Nákup vybavení - přístavba 

Základní školy Řevnice“ 

14. Smlouva o dílo na opravu křižovatky Pražská/Alšova 

15. Smlouva o dílo na doplnění silničních obrubníků před vodárnou v ul. Pražská 

 

 

1) Program jednání RM č. 88 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 88.  

Schváleno: všemi hlasy 

 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 87 
 

 

3) Darovací smlouva – dar na rekonstrukce Lesního divadla - Rockabilly CZ 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5 000,- Kč od Pavla Růžičky, Dis. – společníka sdružení 

Rockabilly CZ, IČ: 70757941, Mladenova 3236/4, 143 00 Praha 4, určeného na rekonstrukci Lesního divadla.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO/Jaskevičová/Bc. Vaňková 

Termín: 20. 8. 2016 

 

 

4) Otevřený dopis občanské iniciativy „Na objížďce“  

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí otevřený dopis občanské iniciativy „Na objížďce“ a ukládá starostovi občanské 

iniciativě odpovědět. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 24.8.2016 

 

 

5) Žádost o prodloužení nájmu pozemků v ul. Náplavní společnosti – 2 Q spol. s. r. o. 

 

Usnesení: 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 3281/2 o výměře 441 m
2
, pozemku parc.č. 3280/2 o výměře 431 m

2
, 

pozemku parc.č. 3280/3 o výměře 422 m
2
, pozemku parc.č. 3278/1 o výměře 417 m

2
,  pozemku parc.č. 3278/2 o 
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výměře 567 m
2
 a části pozemku parc. č. 3281/1 o výměře 344 m

2
 (ulice Náplavní) v období 1.10.2016 – 31.12.2017 

společnosti
 
2 Q spol. s r.o. za účelem uložení materiálu v souvislosti s výstavbou veřejné cesty a bytových domů za 

č.p. 2 (projekt „CORSO POD LIPAMI“) za  nájemné 37.500,- Kč. 

Schváleno: 3 pro, 1 se zdržel 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 24.8.2016 

 

 

6) Zrušení poptávkového řízení na demolici čp. 736 
 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zrušení poptávkového řízení na demoliční práce domku čp. 736 a přístavku stavby nad 

studnou v prameništi Berounka z důvodu příliš vysokých nabídkových cen. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 18.8.2016 

 

 

7) Jmenování ředitelky Mateřské školy Řevnice 

 

Usnesení: 

Rada obce 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, 

- j m e n u j e  paní Pavlínu Neprašovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 

Řevnice s účinností od 1. září 2016; 

- r o z h o d u j e  podat žádost o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro 

Mateřskou školu Řevnice, která se týká zápisu nové ředitelky příspěvkové organizace paní Pavlíny Neprašové; 

- u r č u j e  s účinností od 1. září 2016 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 

564/2006 Sb., v platném znění, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění, plat a jeho složky ředitelce 

příspěvkové organizace Mateřská škola Řevnice paní Pavlíně Neprašové platovým výměrem, který tvoří přílohu 

tohoto usnesení. 
Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Ing. Bečková 

Termín: 31.8.2016 

 

 

8) Smlouva o poskytování poradenských služeb Accon – dotační management „Přednádražní prostor 

v Řevnicích“ 
 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou ACCON managers & partners, s.r.o., 

Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7 – Bubeneč, na přípravu a organizační zajištění žádosti o dotaci na projekt 

„Přednádraží prostor Řevnice“ v následujícím finančním rozsahu: podání žádosti za 25 000,- Kč, studie 

proveditelnosti za 95 000,- Kč a organizace výběrového řízení na zhotovitele za 35 000,- Kč (uvedené ceny jsou bez 

DPH). V případě kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace bude firmě ACCON managers & partners, s.r.o. 

vyplacena odměna ve výši 2% z  přidělené dotace. Náklady na zpracování Studie proveditelnosti a zajištění 

výběrového řízení jsou z 90% způsobilými výdaji v rámci dotace.  

Rada města ukládá ekonomickému odboru zařadit částku 355 000,- Kč do rozpočtového opatření č. 4/2016 (do 

§2219, pol. 6121). 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 30.8.2016 

 

9)Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice – etapa II.  

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci ve vyhlašované výzvě č. 33 v rámci 

Operačního programu Životní prostředí Státního fondu životního prostředí ČR na revitalizace zeleně. 
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Rada města schvaluje zadání zpracování projektu na sadové úpravy lokalit: parčík pod dětským hřištěm u házené 

včetně ulice Sportovní a Tyršova stromořadí (včetně sousedního koryta vodoteče) a břeh řeky Berounky „za vodou“ 

a v podrobném rozsahu dle požadavků SFŽP u firmy Living in green s.r.o., Palackého 70, Dobřichovice, za celkovou 

cenu  70 000,- Kč bez DPH (84 700,- Kč vč. DPH).  

Rada města ukládá ekonomickému odboru zařadit částku 84.700,- Kč do rozpočtového opatření č. 4/2016 (do §3745, 

pol. 5169). 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/místostarostka/EO/Slámová 

Termín: 30.9.2016 

 

 

10) Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Řevnice za rok 2015 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí vyhodnocení plnění indikátorů stavu Plánu odpadového hospodářství města Řevnice za 

rok 2015 vypracované Bc. Pavlem Kubáskem.  

Rada města schvaluje prodloužení platného Plánu odpadového hospodářství města Řevnice do 31.5.2017. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 17.8.2016 

 

 

11) Jmenování vedoucího Odboru kancelář starosty a investic 

 

Usnesení: 

Rada města jmenuje na základě ustanovení § 102 odst. 2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

v platném znění a v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném 

znění, s účinností od 1.9.2016 pana Pavla Plichtu, bytem 163 00 Praha 17 - Řepy, vedoucím Odboru kancelář 

starosty a investic Městského úřadu Řevnice. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 19.8.2016 

 

 

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

 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s návrhem dělení pozemku parc.č. 3533/1, dle kterého bude v souladu s platným územním 

plánem oddělen z pozemku parc.č. 3533/1 také pozemek pro budoucí pokračování ulice Sochorova a pozemek 

budoucí pokračování ulice Mírová. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta//SO/Ing. Bečková 

Termín: 24.8.2016 

 

 

13) Smlouva o poskytování poradenských služeb Accon – dotační management „Nákup vybavení - 

přístavba Základní školy Řevnice“ 

 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou ACCON managers & partners, s.r.o., 

Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7 – Bubeneč, na přípravu a organizační zajištění žádosti o dotaci na projekt 

„Nákup vybavení – přístavba Základní školy Řevnice“ v následujícím finančním rozsahu: podání žádosti za 20 000,- 

Kč, studie proveditelnosti za 75 000,- Kč bez DPH a dotační monitoring za 10 000,- Kč (uvedené ceny jsou bez DPH). 

V případě kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace bude firmě ACCON managers & partners, s.r.o. vyplacena 

odměna ve výši 2% z  přidělené dotace. Náklady na zpracování Studie proveditelnosti jsou z 90% způsobilými 

výdaji v rámci dotace. Rozpočtově kryto z § 3113, položky 6122. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/EO/Jasekvičová/Slámová 

Termín: 30.8.2016 
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14) Smlouva o dílo na opravu křižovatky Pražská/Alšova 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na opravu asfaltového souvrství na křižovatce Pražská/Alšova 

s firmou ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, Kladno za částku 169 569,88 Kč vč. DPH. Rada města 

ukládá ekonomickému odboru zařadit částku 169.570,- Kč do rozpočtového opatření č. 4/2016 (do §2212, pol. 5171). 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO/Jaskevičová/Kadlec 

Termín: 30.8.2016 

 

 

15) Smlouva o dílo na doplnění silničních obrubníků před vodárnou v ul. Pražská 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na doplnění silničních obrubníků v ulici Pražská s firmou ČNES 

dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, Kladno za částku 103 591,91 Kč vč. DPH. Rozpočtově kryto z § 2212, 

položky 6121. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO/Jaskevičová/Kadlec 

Termín: 30.8.2016 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 17.8.2016. 

Další jednání se uskuteční dne 24.8.2016. 

 

 

 

 

 

 

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

               Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová  

 

 

 

 


