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Výpis usnesení přijatých na 50. jednání  rady města Řevnice ze dne 27.11.2019 

(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 
 

 

3) Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činností podle zákona o obecní policii – 

Hlásná Třebaň 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Řevnice a obcí 

Hlásná Třebaň k zajišťování činností podle zákona o obecní policii, jehož předmětem je navýšení výkonu služby z 

deseti na čtrnáct hodin za týden a navýšení roční náhrady městu Řevnice z původní částky 208.000,- Kč na 291.200,- 

Kč.  

Rada města ukládá: 

 starostovi předložit schválení dodatku na program zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 16.12.2019. 

 

4) Inventury 2019 – plán a jmenování komise 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 plán inventur na rok 2019 k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2019. 

 návrhu členů inventarizační komise. Předsedové jednotlivých dílčích inventarizačních komisí zodpovídají za jim 

svěřený úsek inventarizace. Inventarizační komise je navržena pro rok 2019 v tomto složení: 

Předseda: Petra Karešová 

Členové dle předmětných nemovitostí a movitého majetku: 

Ing. Alice Bečková – správní odbor 

Věra Jaskevičová – ekonomický odbor   

Ing. Barbora Šimůnková – stavební úřad 

Petra Veselá – městská knihovna 

Mgr. Veronika Stará – MěKS, Lesní divadlo 

Miroslav Paur – JSDH 

Mgr. Monika Gorošová – Pečovatelská služba,  č.p. 928 

Ing. Mojmír Mikula – Technické služby  

 

5) Odměna ředitelce ZUŠ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 odměnu ředitelce Základní umělecké školy Řevnice MgA. Ivaně Junkové v navržené výši. 

 

6) Odměna řediteli ZŠ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 odměnu řediteli Základní školy Řevnice Mgr. Tomáši Řezníčkovi v navržené výši. 

 

7) Odměna ředitelce MŠ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 odměnu ředitelce Mateřské školy Řevnice Pavlíně Neprašové v navržené výši. 

 

8) Pronájem Lesního divadla – svatba 23.5.2020 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření nájemní smlouvy s panem P. K.,  252 29 Lety, jejímž předmětem je pronájem areálu Lesního divadla dne 

23.5.2020 za účelem jeho užívání pro konání svatebního obřadu a setkání svatebčanů, za nájemné ve výši 2.000,- Kč 

+ 21% DPH, tj. celkem 2.420,- Kč. 

 

9) Komise pro otevírání obálek – Výběrové řízení strážník MP Řevnice  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 
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 komisi pro otevírání obálek k výběrovému řízení - Strážník Městské policie Řevnice v tomto složení: Ing. Tomáš 

Smrčka, Bc. Jiří Dlask, Ing. Alice Bečková, náhradník: Věra Jaskevičová 

 

 

10)  Podání žádosti o dotaci – Přechod na knihovní systém Tritius  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 podání žádosti o dotaci na Přechod na knihovní systém Tritius z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven 

Ministerstva kultury, na podprogram Informační centra veřejných knihoven (VISK3) v rámci programu Veřejné 

informační služby knihoven pro rok 2020. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zapracovat částku 54 208,- Kč do rozpočtu na rok 2020.     

 

11) Výsledky EKOS za období  10/2019 

Rada města bere na vědomí: 

 výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r. o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 

Řevnice za období 10/2019. 

 

12) Zadávací řízení a výzva k podání nabídky na akci „Pěší stezka Pišťák - I. etapa“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací řízení a výzvu k podání nabídky na akci „Pěší stezka Pišťák - I. etapa“ 

 komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Věra Jaskevičová, Michal Kliner a 

náhradník: Bohdana Slámová. 

 

13)  Zadávací řízení a výzva k podání nabídky na akci „Nákup vyvážecího vleku – Město Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací řízení a výzvu k podání nabídky na akci „Nákup vyvážecího vleku – Město Řevnice“. 

 komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Věra Jaskevičová, Michal Kliner a 

náhradník: Bohdana Slámová. 

 

14) Stavební dozor pro rekonstrukci Smuteční síně v Řevnicích   

Rada města schvaluje:  

 objednání prací stavebního dozoru pro rekonstrukci Smuteční síně v Řevnicích, od firmy Ludmila Moravcová, IČ: 

74309498, se sídlem Mírová 109, 252 30, Řevnice v hodinové sazbě 350,- Kč/ hod včetně DPH v maximálním objemu 

prací do 30 hodin. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku 10 500,- Kč (30x350,-Kč) do rozpočtového opatření č.4/2019 

 

15) Komise pro otevírání obálek – Výběrové řízení doplnění rekultivační vrstvy na uzavřené skládce  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 komisi pro otevírání obálek k výběrovému řízení - doplnění rekultivační vrstvy  na uzavřené skládce Řevnice. 

Komise je navržena v tomto složení: Ing. Tomáš Smrčka, ing. Mojmír Mikula, Věra Jaskevičová,  náhradník: 

Bohdana Slámová. 

 

16) Vodovod Vrchlického, Na Kopanině – nabídka, smlouva o dílo 

Usnesení : 

Rada města schvaluje  : 

 společnou nabídku firmy EKOS spol. s r.o. (instalatérské práce)  za cenu 483.292,15 Kč s DPH a Radek Špička, 

Tuchořice 50, 439 69 (výkopové práce) za cenu 705.569,75 Kč s DPH, celkově za cenu 1.188.861,90 Kč vč. DPH na 

výstavbu vodovodu v ulicích Vrchlického a Na Kopanině. 

 uzavření smlouvy o dílo se společností EKOS s.r.o., se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 47551828, DIČ: 

CZ47551828 na provedení instalatérských prací za částku 483.292,15 Kč s DPH na výstavbu vodovodu v ulicích 

Vrchlického a Na Kopanině. 

 uzavření smlouvy o dílo s firmou Radek Špička, Tuchořice 50, 439 69, IČ: 03061582 na provedení výkopových prací  

za částku 705.569,75 Kč s DPH na výstavbu vodovodu v ulicích Vrchlického a Na Kopanině. 

Rada města ukládá:  
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 ekonomickému odboru zařadit částku  příspěvku na výstavbu vodovodu Vrchlického a Na Kopanině od paní G. 

D.(RM č. 46 ze dne 31.10.2019)  ve výši 682.415,- Kč do RO č. 4/2019  

 ekonomickému odboru zařadit částku 1.188.861,90 Kč na výstavbu vodovodu Vrchlického a Na Kopanině do 

rozpočtu na rok 2020.  

 

17)  Revitalizace Základní školy Řevnice – Dodatek č. 5 k SOD  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na zakázku „Revitalizace Základní školy Řevnice“, s firmou BUILDER 

CONSTRUCTIONS s.r.o., Magistrů 168/2, Praha 4-Michle,  IČ: 04543181, kterým bude ponížena cena za zhotovení 

díla na částku 14 637 399,01 Kč, tj. 17 711 252,80 Kč včetně DPH. 

 

 

 

 

 

 


