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Zápis č.65 
z jednání Rady města Řevnice dne 19.2.2016 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, Ing. P. Kozák, MgA. M. Reslová, Mgr. O. Skripnik PhD. 

Omluven: , I. Kovářová,   

Host: Martin Tamchyna 

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 65 

2. Kontrola usnesení z RM č. 64 

3. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě z 27.10.2010 -  HZS - č. p. 174 

4. SOVB-ČEZ-IV-12-6017665/1-ELEKTROMONTÁŽE 

5. Smlouva o pronájmu části pozemku parc. č. 2689/16-p. Havlíčková-prodejní stánek 

6. Podání žádosti o dotaci MV – „Pořízení dopravního automobilu- SDH Řevnice“ 

7. Audit společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

8. 2Q – informace o průběhu výstavby obytného souboru CORSO POD LIPAMI v Řevnicích 

9. Zrušení Nařízení města Řevnice č. 1/2012 

10. Nařízení města č. 1/2016 

11. Výběrové řízení – strážník Městské policie Řevnice 

12. Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1454/1 – parkování nákladního automobilu 

13. Podání žádosti o dotaci – „Restaurátorské práce- Sochorova hrobka“ 

14. ZUŠ – žádost o souhlas s přijetím daru 

15. ZUŠ – žádost o finanční podporu 

16. Dotace na rok 2016 v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží“ 

17. Dotace na rok 2016 v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, 

vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ 

 

1) Program jednání RM č. 65 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 65.  

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 64 
 

3) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě z 27.10.2010 - HZS - č. p. 174 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27.10.2010 (na užívání budovy č. p. 174 a 

souvisejících pozemků) s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, IČ: 70885371, 

se sídlem Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno, jehož předmětem je zvýšení měsíčního nájemného z 29.148,- Kč na 

40.000,- Kč (bez inflační doložky) v období 1.3.2016 – 28.2.2019. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/tajemnice/SO/Bečková 

Termín: 28.2.2016 

 

4) SOVB-ČEZ-IV-12-6017665/1-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. 1873/1 v obci a k. ú. Řevnice (ulice K. Čapka) dle geometrického plánu č. 2080-

140743/2015 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města 

Řevnice dne   15. 11. 2010 ve výši 7.000,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-

6017665/1 „ŘEVNICE - K. Čapka č.p. 556 - kNN“. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 29.2.2016 
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5) Smlouva o pronájmu části pozemku parc. č. 2689/16-p. Havlíčková-prodejní stánek 

Usnesení: 

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2689/16 v obci a k.ú. Řevnice o velikosti cca 200 m
2
 paní 

Růženě Havlíčkové, IČ: 04801521, Náplavní 959, 252 30 Řevnice za nájemné ve výši 3.063,-Kč/měsíc a uzavření 

příslušné nájemní smlouvy. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 29.2.2016 

 

6) Podání žádosti o dotaci MV – „Pořízení dopravního automobilu - SDH Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na „ Pořízení dopravního automobilu - SDH Řevnice“ z rozpočtu 

Ministerstva vnitra, generálního ředitelství HSZ ČR. Dotace činí maximálně 450.000,- Kč se spolufinancováním ve 

výši minimálně 50% z celkových uznatelných nákladů. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO/ Jaskevičová/Bc. Vaňková  

Termín: 29. 2. 2016 

 

7) Audit společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

Usnesení: 

Rada města doporučuje pro provedení auditu účetní závěrky společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za rok 2015 

společnost AUDIT DANĚ CZ, s.r.o. se sídlem Blanická 28, 120 00 Praha 2, IČ: 258416821 za částku 39.000,- Kč 

(bez DPH). Hrazeno bude z finančních prostředků společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 29. 2. 2016 

 

8) 2 Q – informace o průběhu výstavby obytného souboru CORSO POD LIPAMI v Řevnicích 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci projektového manažera společnosti 2 Q, spol. s r.o., Křižíkova 18, 186 00 

Praha 8, IČ: 25797859 pana Ing. Jana Klimta o průběhu výstavby obytného CORSA POD LIPAMI v Řevnicích – 

dokončení zakládání nových objektů A2,A3,A4, B1, B2 – piloty, bylo dokončeno zajištění stavební jámy pro 

podzemní garážové stání. 

Rada města bere na vědomí návrh Dodatku ke Smlouvě o převodu nemovitostí ze dne 17.12.2013 včetně 

aktualizovaného harmonogramu prací a ukládá tajemnici tento návrh předat k posouzení a dopracování JUDr. 

Konečnému.  

Schváleno: 3 pro, 1 se zdržel 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 29. 2. 2016 

 

9) Zrušení Nařízení města Řevnice č. 1/2012  

Usnesení:  

Rada města zrušuje Nařízení města Řevnice č. 1/2012, neboť nevyhovuje novele zákona č. 13/1997 Sb. o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplnění. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/MP/Bc. Dlask  

Termín: 26.2.2016 

 

10) Nařízení města Řevnice č. 1/2016 

Usnesení: 

Rada města schvaluje Nařízení města Řevnice č. 1/2016 o vymezení oblasti města k parkování motorových vozidel 

pouze s parkovacím kotoučem“, které odpovídá novelizaci zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších změn a doplnění. 

Rada města ukládá vrchnímu strážníkovi zabezpečit řádný dohled nad dodržováním schváleného Nařízení města 

č. 1/2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta /MP/Bc. Dlask 

Termín: 16.2.2016 
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11) Výběrové řízení – strážník Městské policie Řevnice 

Usnesení:  

Rada města schvaluje vypsání výběrového řízení na obsazení 1 místa strážníka Městské policie Řevnice 

s nástupem do zaměstnání od 1.3.2016, a to na základě podpisu Veřejnoprávní smlouvy s obcí Všenory nebo 

městysem Liteň. 

Rada města ukládá tajemnici města vyhlásit výběrového řízení a zajistit řádný průběh řízení. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 26.2.2016 

 

12) Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1454/1 – parkování nákladního automobilu 

Usnesení:  

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1454/1 v obci a k.ú. Řevnice (areál Technických 

služeb) o výměře cca 24 m
2
 specifikované v přiložené kopii katastrální mapy za účelem parkování nákladního 

automobilu. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Ing. Mikula 

Termín: 26.2.2016 

 

13)  Žádost o dotaci – projekt „Restaurátorské práce - Sochorova hrobka“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: „Restaurátorské práce – Sochorova hrobka“ z rozpočtu 

Ministerstva kultury, programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností. Předmětem žádosti jsou náklady na restaurátorské práce v hodnotě 762.000,- Kč vč. DPH a to se 

spoluúčastí minimálně 10% (tj. min. 76.200,- Kč). Jedná se o jiný dotační program než byl schválen RM č.61 bod 

14) dne 22.1.2016. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO/ Jaskevičová/Bc. Vaňková 

Termín: 29. 2. 2016 

 

14) ZUŠ – žádost o souhlas s přijetím daru 

Usnesení: 

Rada města uděluje ZUŠ Řevnice souhlas s přijetím věcných darů dle přiloženého seznamu v celkové zbytkové 

hodnotě 16.850,- Kč (viz příloha zápisu).  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 29. 2. 2016    

                                

15) ZUŠ - žádost o finanční podporu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje finanční podporu pro ZUŠ Řevnice ve výši 5.000,- Kč na realizaci 8. Ročníku Dětské 

výtvarné regionální výstavy-soutěže regionu Dolní Berounky, organizované ZUŠ Řevnice a Modrým domečkem. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 29.2.2016    

 

16)  Dotace na rok 2016 v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících 

s dětmi a mládeží“  

Usnesení: 

a)  Rada města schvaluje rozdělení dotací na činnost na rok 2016 subjektům a výši dle přiložené tabulky (viz 

příloha zápisu). 

b)  Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o dotaci na činnost s příjemci dotací dle vzorové 

smlouvy (vzorová smlouva viz příloha zápisu).  

c)  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení dotace na činnost ve výši 87.533,- Kč 

TĚLOCVIČNÉ JEDNOTĚ SOKOL ŘEVNICE, IČO: 16949137, se sídlem Opletalova 89, 252 30 Řevnice a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci. 
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17) Dotace na rok 2016 v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech 

kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ 

Usnesení: 

a)  Rada města schvaluje předložený návrh grantové komise na rozdělení dotací na podporu konkrétního projektu 

nebo akce na rok 2016 subjektům a výši dle přiložené tabulky (viz příloha zápisu). 

b) Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o dotaci na podporu konkrétního projektu nebo akce 

s příjemci dotací dle vzorové smlouvy (vzorová smlouva viz příloha zápisu).  

c) Rada města doporučuje zastupitelstvu města  schválit přidělení dotace ve výši 20.000,- Kč (požadováno 84.000,- 

Kč) Sboru dobrovolných hasičů v Řevnicích, IČO: 63838630, se sídlem Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice na 

podporu oslav 120 let výročí založení spolku a 50 let družby mezi dobrovolnými hasiči města Řevnic a 

dobrovolnými hasiči německé obce Kayna a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci. 

d) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení požadované dotace 100.000,- Kč spolku 

REBELS O.K. ROPE SKIPPING, IČO: 02445824, se sídlem Divadelní 1199, 252 30 Řevnice na podporu účasti 

na Mistrovství světa 2016 v Portugalsku. 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 22.2.2016. 

Další jednání RM č. 66 se uskuteční dne 26.2.2016. 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                                   MgA. Marie Reslová 

http://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/revnice-mnisecka-500-psc-252-30

