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Zápis č.79 
z jednání Rady města Řevnice dne 1.6.2016 

 

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

Zapisovatel: Mgr. R. Henych  

 

1. Program jednání RM č. 79 

2. Kontrola usnesení z RM č. 78 

3. Dohoda o spolupráci při pořízení architektonické studie – NS Řevnice a.s. 

4. Plná moc pro uzavírání smluv o vystoupení pro vedoucí Kulturního střediska města Řevnice paní V. Starou 

5. Odstoupení od smlouvy o pronájmu části pozemku – M. Šebek 

6. Žádost o bezplatnou výpůjčku 8 m
2
 pozemku parc. č. 111 - S. Marek 

7. Dodatek č. 1. ke smlouvě 15253233 – Zateplení a výměna oken- Hasičská zbrojnice  

8. Dodatek č. 1. ke smlouvě 15246343 – Zateplení a výměna oken – jídelna ZŠ 

9. Pronájem Lesního divadla - PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s. 

10. Žádost o bezplatnou výpůjčku 1 m
2
 pozemku parc.č. 114/1 - J. Soukupová  

11. Město Řevnice – manuál, znak a jednotný vizuální styl 

12. Projekce dopravní Filip s.r.o. – cenová nabídka na studii vedení cyklistických tras na území města Řevnice 

13. Rezignace na členství v redakční radě zpravodaje RUCH – Marie Hrdá a Miroslav Černý 

14. Žádost o udělení výjimky z OZV – obytný soubor Corso Pod Lipami Řevnice 

15. Nedostatečné zdroje vody – obec Lety - informace 

 

1) Program jednání RM č. 79 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 79.  

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 78 

 

3) Dohoda o spolupráci při pořízení architektonické studie – NS Řevnice a.s.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při pořízení architektonické studie se společností NS Řevnice 

a.s., IČ: 04285620 se sídlem Kutnohorská 359/80, Praha 10 – Dolní Měcholupy, PSČ 109 00, jejímž předmětem je 

závazek společnosti NS Řevnice uhradit městu Řevnice polovinu ceny za zpracování architektonické studie lokality 

„Za nádražím“ ve výši 131.890,- Kč (celkem 263.780,- Kč vč. DPH). 

Rada města ukládá EO zařadit částku 131.890,- Kč do RO č. 3/2016. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Místostarosta/EO/Jaskevičová 

Termín: 30.6.2016 

 

4) Plná moc pro uzavírání smluv o uměleckém vystoupení pro vedoucí Kulturního střediska města 

Řevnice paní V. Starou 

Usnesení: 

Rada města schvaluje udělení plné moci paní Veronice Staré, vedoucí Kulturního střediska města Řevnice, k 

zastupování města Řevnice při uzavírání smluv o uměleckém vystoupení a dodatků k nim se sjednaným honorářem 

v maximální výši 10.000,- Kč bez DPH. Paní Veronika Stará je oprávněna samostatně rozhodovat o uzavření 

jednotlivých smluv o uměleckém vystoupení a smlouvy o uměleckém vystoupení podepisovat. Plná moc je platná do 

31.12.2017. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 1.6.2016 

 

5) Odstoupení od smlouvy o pronájmu části pozemku – M. Šebek 

Usnesení: 

Rada města schvaluje odstoupení od smlouvy o pronájmu části pozemku uzavřené dne 8.2.2016 mezi městem 

Řevnice a  Martinem Šebkem, IČ: 43866808, se sídlem Jablonecká 419, 190 00 Praha 9, jejímž předmětem je 

pronájem části pozemku parc. č. 1271/1 o výměře cca 0,6 m
2
 za účelem instalace a provozování reklamně – 
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informačního panelu o rozměru 210 x 300 cm a to ke dni 30.6.2016 z důvodu prodlení s placením nájemného delším 

než 1 měsíc.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 10.6.2016 

 

6) Žádost o bezplatnou výpůjčku 8 m
2
 pozemku parc. č. 111 - S. Marek 

Usnesení: 

Rada města schvaluje záměr bezplatné výpůjčky části pozemku parc. č. 111 v obci a k.ú. Řevnice – 8 m
2
 z celkové 

výměry 2303 m
2
 (chodník před obchodem v č.p. 43 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad) - panu Stanislavovi 

Markovi, IČ: 03461947, se sídlem Na Výšině 1127, Řevnice 252 30 za účelem umístění květinové výzdoby a reklamní 

tabule s nabídkou zboží a to do 31.12.2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 3.6.2016 

 

7) Dodatek č. 1. ke smlouvě 15253233 – Zateplení a výměna oken- Hasičská zbrojnice  

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě č. 15253233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR. Dle dohody se se mění výše dotace ze státního rozpočtu na akci: „Zateplení a výměna oken budovy 

hasičské zbrojnice – Město Řevnice“. Výše dotace se navyšuje na celkovou částku 169 652,45 Kč a výše dotace ze 

státního rozpočtu se mění na částku maximálně 2 884 091,65 Kč.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Vaňková/Jaskevičová 

Termín: 10.6.2016 

 

8) Dodatek č. 1. ke smlouvě 15246343 – Zateplení a výměna oken – jídelna ZŠ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. 15246343 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR. Dle dohody se mění výše dotace ze státního rozpočtu na akci: „Zateplení a výměna oken budovy 

jídelny ZŠ – Město Řevnice“. Výše dotace se navyšuje na celkovou částku 122 829,55 Kč a výše dotace ze státního 

rozpočtu se mění na částku maximálně 2 088 102,35 Kč. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Vaňková/Jaskevičová 

Termín: 10.6.2016 

 

9) Pronájem Lesního divadla - PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s. 

Usnesení:  

Rada města schvaluje pronájem areálu Lesního divadla společnosti PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s., IČ: 

25318136, se sídlem Praha 1, U Bulhara 3, PSČ 110 00 dne 10.9.2016 za nájemné 5.000 Kč + 21 % DPH a uzavření 

příslušné nájemní smlouvy. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/MěKS/Mgr. Stará 

Termín: 30.6.2016 

 

10) Žádost o bezplatnou výpůjčku 1 m
2
 pozemku parc.č. 114/1 - J. Soukupová  

Usnesení: 

Rada města schvaluje záměr bezplatné výpůjčky části pozemku parc. č. 114/1 v obci a k.ú. Řevnice – 1 m
2
 z celkové 

výměry 6018 m
2
 (chodníku před obchodem „Sekáč U Páji“ v č.p. 43 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad)  - paní 

Janě Soukupové, IČ: 49853490, se sídlem Třebaňská 761, 25230 Řevnice za účelem vystavení zboží a to do 

31.12.2016. 

Rada města ukládá  ESO  připravit pravidla pro rok 2017 na povolování  bezplatných  záborů na nám. Krále Jiřího 

z Poděbrad za účelem jeho oživení a podpory podnikání, v rozsahu velikosti do 8 m
2
 a pouze za podmínky 

kultivované formy využití prostoru (předzahrádka, květinová výzdoba, tabule s nabídkou zboží nebo jeho vystavení 

apod.).  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 3.6.2016 

 

http://firmy.euro.cz/misto-revnice-na-vysine-1127-0-27926401
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11) Město Řevnice – manuál, znak a jednotný vizuální styl 

Usnesení: 

Rada města schvaluje „Manuál pro používání znaku města Řevnice a jednotný vizuální styk pro písemnosti města 

Řevnice a Městského úřadu Řevnice“, který zpracovala paní MgA. Silvie Klempererová a ukládá tajemnici MÚ 

zajistit proškolení zaměstnanců a zahájení užívání manuálu v termínu do 30.6.2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.6.2016 

 

12) Projekce dopravní Filip s.r.o. – cenová nabídka na studii vedení cyklistických tras na území 

města Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje nabídku firmy Projekce dopravní Filip s.r.o., Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, 

IČ: 287 147 92 pro projekt: Vyhledávací studie vedení cyklistických tras na území města Řevnice v rozsahu: 

projekční práce a projednání návrhů a zajištění vyjádření správců IS, rozpočet v celkové částce 105 000,- Kč, tj. 

127 050,- Kč vč.DPH a pověřuje EO – paní Slámovou přípravou smlouvy. 

Rada města ukládá EO poptat geometrické zaměření. 

Rada města ukládá EO zařadit částku 127 050,- Kč do RO č.3/2016.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 30.6.2016 

 

13) Rezignace na členství v redakční radě zpravodaje RUCH – Marie Hrdá a Miroslav Černý 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí rezignaci paní Marie Hrdé na post předsedkyně a členky redakční rady zpravodaje 

města RUCH a rezignaci pana Miroslava Černého na post člena redakční rady zpravodaje RUCH. 

Rada města ruší redakční radu zpravodaje města RUCH, neboť v ní zbyl jen jeden člen a není tedy funkční. Rada 

města ukládá tajemnici MÚ zaslat oznámení o zrušení redakční rady Ruchu zbývajícímu členu. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 10.6.2016 

 

14) Žádost o udělení výjimky z OZV č. 3/2012  – obytný soubor Corso Pod Lipami Řevnice 

Usnesení: 

Rada města uděluje výjimku z Obecně závazné vyhlášky – OZV č.3/2012, o ochraně nočního klidu a regulaci 

hlučných činností, společnosti 2Q spol. s.r.o., Křižíkova 18, Praha 8 pro obytný soubor Corso Pod Lipami Řevnice 

v době od 8:00 – 19:00 hodin v neděli a o svátcích v termínu od 1.6. do 30.9.2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 1.6.2016 

 

15) Nedostatečné zdroje vody – obec Lety – informace 

Usnesení: 

Rada města ukládá tajemnici MÚ odeslat tuto informaci  jednateli společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. pana Ing. 

Davidu Kodymovi a vyžádat si  prověření situace týkající se dodávky pitné vody ze společného zdroje vody obcí 

Karlík a Lety v lokalitě Za vodou a případný návrh možného technického řešení zásobení této části Řevnic 

z vlastních  zdrojů města. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 30.6.2016 

 

 

Zápis vyhotoven dne 1.6.2016 

Další jednání RM č. 80 se uskuteční dne 8.6.2016. 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová 


