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Zápis č. 73 
z jednání Rady města Řevnice dne 20.4.2016 

 

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

Omluven:  

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

1. Program jednání RM č. 73 

2. Kontrola usnesení z RM č. 72 

3. EKOS Řevnice – návrh investic města Řevnice na rok 2016 

4. Dodatek č. 1 smlouvy o zajištění odpadového hospodářství – EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

5. Územní plán- dotace 

6. 100 let LD - informace o umístění reklamních poutačů „vario poster“ 

7. Žádost o výjimku pro konání veřejné hudební produkce mimo stanovenou dobu – Rockový Slunovrat 2016 

8. Žádost Rockovrat z.s. o snížení nájemného - Lesní divadlo – Rockový Slunovrat 2016 

9. Nová centrála, vč. komunikátoru - alarm  

10. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování informačního systému IQ Metropolis a služeb 

11. Informace o kalamitní situaci v lesích města Řevnice 

12. Vyhodnocení bezpečnostních rizik možného ohrožení vodovodní sítě 

13. 100 let LD – mediální partnerství 

14. Znak města Řevnice 

15. Dotační výzva MZ  - „Neproduktivní investice v lesích 

16. Dotační výzva MZ  - „Obnova lesních porostů po kalamitách“ 

 

 

1) Program jednání RM č. 73 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 73.  

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 72 

 

3) EKOS Řevnice – návrh investic města Řevnice na rok 2016 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí návrh investic na rok 2016 předložený jednatelem společnosti EKOS Řevnice, spol. 

s r.o. panem Ing. Davidem Kodymem, který se týká vodovodu, splaškové kanalizace a městských lesů. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/místostarostka 

Termín: 30.4.2016 

 

4) Dodatek č. 1 smlouvy o zajištění odpadového hospodářství – EKOS Řevnice spol. s r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o zajištění odpadového hospodářství, kterým se nahrazuje 

příloha č. 2 Ceník služeb v celém rozsahu. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/místostarostka  

Termín: 31.5.2016  

 

5) Územní plán - dotace 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí schválení dotace Ministerstva pro místní rozvoj, programu Podpora územně 

plánovacích činností obcí. Z důvodu nedostatečných finančních prostředků byla žádost „Územní plán - Město 

Řevnice“ zařazena jako náhradní akce, která bude financována v případě úspor z jiných akcí, příp. z následné 

finanční rezervy. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Místostarosta/Bc. Vaňková 

Termín: 22. 4.2016  
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6) 100 let LD – informace o umístění reklamních poutačů „vario poster“ 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci o umístění reklamních poutačů „vario poster“ k příležitosti oslav 100 let 

Lesního divadla Řevnice na vlakovém nádraží - II. nástupiště Řevnice, III. nástupiště Praha Smíchov a v podchodu 

Smíchovského vlakového nádraží.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/místostarosta/Bc. Vaňková 

Termín: 22. 4.2016 

 

7) Žádost o výjimku pro konání veřejné hudební produkce mimo stanovenou dobu – Rockový 

Slunovrat 2016 

Usnesení: 

Rada města povoluje spolku Rockovrat z.s., IČ: 04741510, se sídlem Selecká 1013, 25230 Řevnice výjimku pro 

konání veřejné hudební produkce mimo stanovenou dobu - konec akce Rockový Slunovrat 2016 dne 4.6.2016 

povoluje ve 24:00 hodin  za podmínky, že živá produkce hudby skončí ve 23:00 hodin a že pořadatel bude o hudební 

produkci řádně a s předstihem informovat  občany bydlící v bezprostřední blízkosti Lesního divadla. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/tajemnice 

Termín: 10. 5.2016 

 

8) Žádost Rockovrat z.s. o snížení nájemného -  Lesní divadlo – Rockový Slunovrat 2016 

Usnesení: 

Rada města schvaluje pronájem areálu Lesního divadla v Řevnicích dne 4.6.2016 spolku Rockovrat z.s., IČ: 

04741510, se sídlem Selecká 1013, 252 30 Řevnice za účelem pořádání akce Rockový Slunovrat 2016 a to za nájemné 

1.000,- Kč + DPH. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/tajemnice/Ing. Bečková 

Termín: 10. 5.2016 

 

9) Nová centrála, vč. komunikátoru – alarm  

Usnesení: 

Rada města schvaluje pořízení nové centrály JA 106 K vč. komunikátoru GSM. Součástí nabídky jsou 2 ks 

bezdrátových klávesnic, 1 ks sirény vnitřní, 1 ks expandéru JA 116 H, včetně montáže a dopravy za celkovou částku 

18.299 Kč bez DPH, tj. 22.142,- Kč, vč. DPH. Rozpočtově kryto z § 6171 položka 5137 rozpočtu. 

Rada města ukládá EO učinit objednávku. 
Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/tajemnice/EO/Jaskevičová 

Termín: 31.5.2016  

 

10) Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování informačního systému IQ Metropolis a služeb 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování informačního systému IQ Metropolis a 

služeb se společností InQool, a.s., se sídlem Brno, Hněvkovského 30/65, PSČ 617 00, IČ: 292 22 389 (rozšíření o obec 

Všenory) a ukládá EO zařadit tuto částku do RO č. 2/2016 a uhradit rozdíl ve výši 5.115,- Kč bez DPH jako 

doplatek za období duben 2016 -  leden 2017. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/tajemnice/EO/Jaskevičová 

Termín: 31.5.2016  

 

11) Informace o kalamitní situaci v lesích města Řevnice 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. pana Ing. Davida Kodyma o 

kalamitní situaci v lesích města Řevnice v důsledku spadu velkého množství sněhu dne 29.2. 2016, která má také 

výrazný vliv na ekonomiku hospodaření v lesích. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/místostarostka 

Termín: 30.4.2016 
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12) Vyhodnocení bezpečnostních rizik možného ohrožení vodovodní sítě 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. Ing. Davida Kodyma o 

vyhodnocení bezpečnostních rizik možného ohrožení vodovodní sítě. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/místostarostka 

Termín: 30.4.2016 

 

13) 100 let LD – mediální partnerství 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o mediálním partnerství se spolkem  DOBNET, z.s., IČ: 26630214, ul. 

Palackého 27, Dobřichovice. Předmětem smlouvy je spolupráce při  propagaci 100. výročí Lesního divadla. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Bc. Vaňková 

Termín: 25.4.2016 

 

14) Znak města Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje pro zpracování grafického manuálu variantu č. 1 (zaoblené hrany ostrví) návrhu znaku města 

Řevnice.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/tajemnice 

Termín: 16.5.2016 

 

15) Dotační výzva MZ  - „Neproduktivní investice v lesích“  

Usnesení: 

Rada města schvaluje zpracování a podání žádostí o dotaci v rámci dotačního titulu „Neproduktivní investice 

v lesích“ – posílení rekreační funkce lesa, vyhlášeného Ministerstvem zemědělství.  

RM schvaluje uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci a následnou administraci s panem Karlem 

Novákem, IČO: 18975861, Sudkov 267, 788 21 Sudkov za celkovou předpokládanou částku ve výši 72.600,- Kč vč. 

DPH. 

Není rozpočtově kryto. Rada města ukládá EO začlenit výdaje na zpracování žádosti o dotaci a následnou 

administraci do RO č. 2/2016. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 16.5.2016 

 

16) Dotační výzva MZ  - „Obnova lesních porostů po kalamitách“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zpracování a podání žádostí o dotaci v rámci dotačního titulu „Obnova lesních porostů po 

kalamitách“ – podpora na obnovu lesů poškozených přírodními katastrofami, vyhlášeného Ministerstvem 

zemědělství.  

RM schvaluje uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci a následnou administraci s panem Karlem 

Novákem, IČO: 18975861, Sudkov 267, 788 21 Sudkov, za celkovou předpokládanou částku ve výši 78.650,- Kč vč. 

DPH. 

Není rozpočtově kryto. Rada města ukládá EO začlenit výdaje na zpracování žádosti o dotaci a následnou 

administraci do RO č. 2/2016. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 16.5.2016 

 

 

Zápis vyhotoven dne 20.4.2016 

Další jednání RM č. 74 se uskuteční dne 27.4.2016 

 

 

 

 

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

Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                                   MgA. Marie Reslová 


