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Zápis č.66 
z jednání Rady města Řevnice dne 26.2.2016 

 

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

Omluven: Ing. P. Kozák 

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

Program: 

1. Program jednání RM č. 66 

2. Kontrola usnesení z RM č. 65 

3. Smlouva o spolupráci – Ing. Mikula 

4. Cyklistické závody – Trans Brdy Maratón 

5. Konkursní komise – změna zástupce České školní inspekce 

6. Poptávka -  Dodatečné práce – Hasičská zbrojnice 

7. Přednáška o kompostování – informace 

8. ZUŠ – žádost o přerozdělení HV 

9. SOVB-ČEZ-IV-12-6016388/1-ul. Jiráskova – ELEKTROMONTÁŽE 

10. SOVB-ČEZ-IV-12-6016410/1-ul. Dr. Pecla – ELEKTROMONTÁŽE 

11. SOVB-ČEZ-IV-12-6017831/1-ul. Revoluční – ELEKTROMONTÁŽE 

12. Objednávka – zpracování dotace (chodníky a cyklodoprava) 

13. Jmenování nového člena stavebně urbanistické komise 

14. Smlouva o nájmu Lesního divadla – svatební obřad 

 

1) Program jednání RM č. 66 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 66.  

Schváleno: všemi hlasy 

2) Kontrola usnesení z RM č. 65 

3) Smlouva o spolupráci – Ing.   Mikula 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s Ing. Mojmírem Mikulou od 1.2.2016 do 31.12.2016 za 

částku 5.000,- Kč měsíčně, jejímž cílem je rozvoj turistiky a zejména cykloturistiky ve městě Řevnice. Předmětem 

smlouvy je zpracování přehledu současného stavu stezek pro terénní cyklistiku a definice cílové skupiny uživatelů 

pro město Řevnice, kontrola předpokladů pro záměr projektu stezky pro terénní cyklistiku v katastru města 

Řevnic, koordinace a zprostředkování kroků předcházejících realizaci projektové dokumentace stezky, práce 

spojené s koordinací projektové dokumentace stezky a koordinace kroků publicity záměru a počáteční fáze 

projektu. Dále přehled a zajištění podkladů k potřebným dotačním titulům k zajištění financování investice 

projektu a návrh následného organizačního a provozního zajištění projektu; rovněž předpoklady a popis silných a 

slabých míst udržitelnosti projektu a návrh zajištění provozního financování projektu. Součástí zadání je také 

popis synergií a kolizí s jinými projekty podpory turismu ve městě jako je např. orientační značení, naučná stezka 

Řevnic, kulturní a sportovní akce ve městě a okolí atd. 

RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Rada města ukládá EO zařadit tuto částku do RO č. 2/2016 – kap. 2219 pol. 5169. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 22.2.2016 

 

4) Cyklistické závody – Trans Brdy Maratón 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s pořádáním cyklistických závodů Trans Brdy Maratón v roce 2016, které bude pořádat 

Trans Brdy o.s., Na Návsi 15, 25229 Lety, IČ: 22673466, a sice 23. dubna 2016 seriál Kolo pro život ČS a.s., Trans 

Brdy Maratón a 26. listopadu 2016 Winter Trans Brdy Maratón s tím, že po akci bude proveden řádný úklid.  

Podmínkou souhlasu je projednání závodů Trans Brdy Maratón a Winter Trans Brdy Maratón s nájemcem 

městského lesa, tj. společností EKOS Řevnice, spol. s.r., se sídlem Na Bořích 1077, 25230 Řevnice a souhlas této 

společnosti s pořádáním akce. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 29.2.2016 
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5) Konkursní komise – změna zástupce České školní inspekce 

Usnesení: 

Rada města na základě změny nominace zástupce České školní inspekce do konkursní komise k provedení 

konkursního řízení na ředitele/ředitelku Základní školy Řevnice odvolává z konkursní komise školního inspektora 

Ing. Pavla Čámského a jmenuje členem konkursní komise za Českou školní inspekci Mgr. Zdenku Spalovou. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 29.2.2016 

 

6) Poptávka -  dodatečné práce – Hasičská zbrojnice 

Usnesení:  

Rada města schvaluje vítěze poptávkového řízení na Dodatečné práce – Hasičská zbrojnice společnost  Invessales, 

spol. s r.o. IČ: 62957678, se sídlem Podskalská 22, 128 01 Praha 2 s nabídnutou cenou 271.166,08 Kč bez DPH, tzn. 

328 110,95 Kč vč. DPH. 

Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Bc. Vaňková 

Dne: 29.2.2016 

 

7) Přednáška o kompostování - informace 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí, že v souvislosti s plánovanou žádostí o dotaci z Operačního programu životní 

prostředí na nákup zahradních kompostérů se pro občany Řevnic uskuteční Přednáška o kompostování. 

Přednáška se bude konat v Kině Řevnice dne 22.3.2016 v 18:00 hodin a má za cíl zjistit zájem o získání dotovaných 

kompostérů, jako nástroje k předcházení vzniku odpadů. 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostoru s TJ Sokol Řevnice, se sídlem Opletalova 89, 252 30 

Řevnice, IČ:16949137 pro přednášku o kompostování v Kině Řevnice dne 22.3.2016 v 18:00 hodin a cenu za 

pronájem kina  za částku 1560,- Kč (provozovatel kina není plátcem DPH). 

Rozpočtově bude kryto z kap. 3639 pol. 5164. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Bc. Vaňková 

Dne: 29.2.2016 

 

8) ZUŠ – žádost o přerozdělení HV 

Usnesení: 

Rada města schvaluje přerozdělení hospodářského výsledku ZUŠ Řevnice za rok 2015 takto: Fond odměn – 

175.949,- Kč a Fond rezerv – 43.988,40 Kč. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 29.2.2016 

 

9) SOVB-ČEZ-IV-12-6016388/1-ul. Jiráskova – ELEKTROMONTÁŽE 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění, opravování a 

provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení 

VN) v pozemku parc. č. 1356 v obci a k. ú. Řevnice (ulice Jiráskova) dle geometrického plánu č. 2001-014346/2014 

pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne   

15.11.2010 ve výši 8.400,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-6016388/1 

„ŘEVNICE - Jiráskova p.č. 1355 - kNN“. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 4.3.2016 

 

10) SOVB-ČEZ-IV-12-6016410/1-ul. Dr. Pecla – ELEKTROMONTÁŽE 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění, opravování a 

provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení 

VN) v pozemku parc. č. 2070/3 v obci a k. ú. Řevnice (ulice Dr. Pecla) dle geometrického plánu č. 2018-14120/2014 

pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne   
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15.11.2010 ve výši 6.000,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-6016410/1 

„ŘEVNICE - Dr. Pecla E84 - kNN“. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 4.3.2016 

 

11) SOVB-ČEZ-IV-12-6017831/1-ul. Revoluční – ELEKTROMONTÁŽE 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění, opravování a 

provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení 

VN) v pozemku parc. č. 541 v obci a k. ú. Řevnice (ulice Revoluční) dle geometrického plánu č. 2117-150136/2015 

pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne   

15.11.2010 ve výši 4.600,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-6017831/1 

„ŘEVNICE - Revoluční, 536-4 - kNN“. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 4.3.2016 

 

12) Objednávka – podání žádosti o dotaci – chodníky a cyklodoprava 

Usnesení: 

Rada města schvaluje závaznou objednávku služeb od společnosti grantEX s.r.o., se sídlem Tržiště 13, Malá  

Strana, 118 01 Praha 1, IČ:29147832 za částku 135.000,- Kč bez DPH na služby za účelem zpracování podkladů, 

podání žádosti a získání dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, SC 1.2 v programu 

„PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY“ vyhlašovaný Ministerstvem pro místní rozvoj 

ČR a za částku 50.000,- Kč bez DPH na zpracování studie proveditelnosti (součást uznatelných nákladů projektu), 

pro podporované aktivity a služby I. etapy projektu pro ulice Švabinského (v celé délce i části přes Nezabudický 

potok s tělesem přemostění včetně) a K. Světlé a dále posouzení dalších etap komplexního řešení bezpečnosti 

dopravy a cyklodopravy na území města. Obě částky budou splatné okamžikem vydání rozhodnutí o poskytnutí 

dotace.     

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 29.2.2016 

 

13) Jmenování nového člena stavebně urbanistické komise 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci Ing. arch. Alice Čermákové – předsedkyně stavebně urbanistické komise o 

tom, že na své členství v komisi rezignoval pan Tomáš Chabera a jmenuje do funkce člena stavebně urbanistické 

komise Lucu Otáhal, 252 30 Řevnice a zároveň děkuje panu Tomášovi Chaberovi za dosavadní činnost v komisi. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 29.2.2016 

 

14) Smlouva o nájmu Lesního divadla – svatební obřad  

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Otou Matesem, trvale bytem Makovského 1137/20, 163 

00 Praha 6 – Řepy, jejímž předmětem je pronájem areálu Lesního divadla dne 27.8.2016 za účelem jeho užívání 

pro konání svatebního obřadu a setkání svatebčanů, za nájemné ve výši 4.000 Kč + 21% DPH, tj. celkem 4.840 Kč. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/MěKS/Mgr. Stará 

Termín: 29.2.2016 

 

Zápis vyhotoven dne 29.2.2016. 

Další jednání RM č. 66 se uskuteční dne 4.3.2016. 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                                   MgA. Marie Reslová 


