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Zápis č. 61 
z jednání Rady města Řevnice dne 22.1.2016 

 

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

Omluven: Mgr. R. Henych, Ing. P. Kozák, Mgr. O. Skripnik PhD 

Host: MUDr. König 

Zapisovatel: V. Jaskevičová 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 61 

2. Kontrola usnesení z RM č. 60 

3. Žádost o souhlas s přístupem k pozemku – H. R. 

4. Odpis pohledávek z neuhrazeného poplatku za odpad 

5. Plná moc – JUDr. Jonáš – informace 

6. Dodatek č. 8 – ARRIVA PRAHA, s.r.o.  - linka PID č. 451 

7. Žádost o dotaci – kulturní akce „100 let Lesního divadla Řevnice“ 

8. Žádost o dotaci – akce „Rekonstrukce Lesního divadla“ 

9. VŘ na nákup služebního vozidla MP – jmenování komise  

10. Žádost o dotaci – akce „Pořízení zásahového vozidla“ 

11. Dodatek č. 7 – ARRIVA PRAHA, s.r.o.  - linka PID č. 311 

12. Studie a projektová dokumentace pro rekonstrukci a přestavbu zázemí Lesního divadla v Řevnicích  

13. 100 let Lesního divadla – pohlednice 

14. Žádost o dotaci – projekt „Sochorova hrobka“  

 

1) Program jednání RM č. 61 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 61. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 60 
 

3) Žádost o souhlas s přístupem k pozemku – R. H.  

Usnesení: 

RM souhlasí s tím, aby pan R. H. používal k pěšímu přístupu na jeho pozemek parc.č. 1677/4 v obci a k.ú. Lety u 

Dobřichovic městské pozemky parc.č. 3450/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parc.č. 3451/9 (ostatní plocha, 

ostatní komunikace), oba v obci a k.ú. Řevnice, a to za podmínky, že tyto pozemky bude na vlastní náklady 

udržovat. Rada města nesouhlasí s užíváním městského pozemku parc.č. 3451/1 v obci a k.ú. Řevnice pro přístup 

k pozemku parc.č. 1677/4 v k.ú. Lety u Dobřichovic. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Bečková 

Termín: 29.1.2016 

 

4) Odpis pohledávek z neuhrazeného poplatku za odpad 

Usnesení: 

RM schvaluje odpis nedobytných pohledávek z neuhrazeného místního poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v celkové výši 1.350,- Kč. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Hanzlíková 

Termín: 31.1.2016 

 

5) Udělení plné moci – JUDr. Jonáš Petr  

Usnesení: 

RM uděluje plnou moc JUDr. Petru Jonášovi - advokátovi, ČAK 10499, aby zastupoval město Řevnice při všech 

jednáních a činil jménem města veškeré právní úkony ve věci řízení o určení vlastnického práva vedeného proti 

městu Řevnice u Okresního soudu pro Prahu západ pod sp. zn. 3C 417/2015  a to jak v řízení před soudem I. 

stupně, tak i v řízení před soudem II. stupně (odvolacím orgánem). 
Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 31.1.2016 
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6) Dodatek č. 8 – ARRIVA PRAHA, s.r.o. - linka PID č. 451 

 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému 

Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 – linka PID č. 451 se společností ARRIVA PRAHA, s.r.o., 

IČO: 26730448, se sídlem U Seřadiště 9, Praha 10.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 31.1.2016 

 

7) Žádost o dotaci – kulturní akce „100 let Lesního divadla Řevnice“ 

Usnesení: 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na kulturní akci „100 let Lesního divadla Řevnice“ z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Požadovaná výše dotace na akci činí 

120.000,- Kč vč. DPH se spoluúčastní min. 5% uznatelných nákladů. Je rozpočtově kryto § 3392/pol. 5136 a § 

3392/pol. 5169.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO/Vaňková 

Termín: 31.1.2016  

 

8) Žádost o dotaci – akce „Rekonstrukce Lesního divadla“ 

Usnesení: 

RM schvaluje podání dotace na akci „Rekonstrukce Lesního divadla“ z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst. Rozpočet v žádosti na akci činí 500.000,- Kč vč. DPH, spoluúčast je 

minimálně 5% z celkových uznatelných nákladů. Je rozpočtově kryto § 3392/pol. 6121. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO/Vaňková 

Termín: 31. 1. 2016 

 

9) VŘ na nákup služebního vozidla MP – jmenování komise 

Usnesení:  

RM schvaluje členy komise pro posouzení předložených nabídek k nákupu služebního vozidla pro MP Řevnice: 

Ing. Tomáš Smrčka - předseda, Bc. Jiří Dlask - místopředseda, Jan Kadlec. 

RM ukládá ustanovené komisi posoudit jednotlivé cenové nabídky s ohledem na vybavenost a účelnost budoucího 

služebního vozidla Městské policie Řevnice a vybrat nabídku, která bude plně odpovídat stanoveným 

požadavkům.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Bc. Dlask  

Termín: 29. 1. 2016 

 

10) Žádost o dotaci – akce „Pořízení zásahového vozidla“ 

Usnesení: 

RM schvaluje podání dotace „Pořízení zásahového vozidla“ z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby 

požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu“. Rozpočet v žádosti o dotaci činí 350.000,- Kč vč. 

DPH se spolufinancováním ve výši maximálně 5% z celkových uznatelných nákladů.  

RM požaduje zařadit finanční spoluúčast města do rozpočtového opatření. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO/Vaňková/Jaskevičová 

Termín: 22. 1. 2016 

 

11) Dodatek č. 7 – ARRIVA PRAHA, s.r.o.  - linka PID č. 311 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému 

Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 – linka PID č. 311 se společností ARRIVA PRAHA, s.r.o., 

IČO: 26730448, se sídlem U Seřadiště 9, Praha 10.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 31.1.2016 
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12) Studie a projektová dokumentace pro rekonstrukci a přestavbu zázemí Lesního divadla 

v Řevnicích 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Arch. Alicí Čermákovou, autorizovanou architektkou, Mírová 222, 

Řevnice, jejímž předmětem je vypracování celkové studie a projektové dokumentace pro I. etapu rekonstrukce a 

přestavby zázemí Lesního divadla v Řevnicích za cenu 82.280,- vč. DPH. Je rozpočtově kryto – bude hrazeno z § 

3392, pol. 6121 rozpočtu. 
Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Vaňková 

Termín: 31.1.2016 

 

13) 100 let Lesního divadla – pohlednice 

Usnesení: 

RM schvaluje objednání výroby 10000 kusů pohlednic s historickou fotografií (včetně grafické přípravy) ke 100 

letům Lesního divadla od Mgr. Václava Hraby, IČ: 65986989, Na Plzeňce 414, 252 31 Všenory za cenu 9.540,- Kč. 

Je rozpočtově kryto - bude hrazeno z § 3392, pol. 5136 rozpočtu. 
Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO/Kadlec 

Termín: 28.1.2016 

 

14) Žádost o dotaci – projekt „Sochorova hrobka“ 

Usnesení: 

RM schvaluje podání návrhu na zařazení restaurátorských prací na Sochorově hrobce do Havarijního programu 

Ministerstva kultury pro rok 2016 (program obnovy nemovitých kulturních památek). Rozpočet restaurátorských 

prací činí 540.000,- Kč. Předmětem žádosti jsou náklady na restaurátorské práce plánované na rok 2016 ve výši 

240.000,- Kč a to se spoluúčastí minimálně 40% (tj. min. 96.000,- Kč). 

RM ukládá EO zapracovat náklady na spoluúčast této dotace do rozpočtového opatření.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO/Vaňková/Jaskevičová 

Termín: 31. 1. 2016 

 

 

Zápis vyhotoven dne 25.1.2016. 

Další jednání RM č. 62 se uskuteční dne 1.2.2016. 

 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                                   MgA. Marie Reslová 


