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Zápis č. 74 
z jednání Rady města Řevnice dne 27.4.2016 

 

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

Omluven: Mgr. R. Henych, I. Kovářová, Ing. P. Kozák 

Zapisovatel: Ing. A. Bečková 

 

1. Program jednání RM č. 74 

2. Kontrola usnesení z RM č. 73 

3. EKOS Řevnice – výsledky hospodaření za 1-3/2016 - informace 

4. Žádost o bezplatnou výpůjčku části pozemku parc.č. 111 o velikosti 8m
2
 – J. Holý 

5. Žádost o směnu pozemku parc.č. 603/2 a části pozemku parc.č. 604 – J. S. 

6. SOVB-ČEZ-IV-12-6018419/1-ul. Čajkovského-ELEKTROMONTÁŽE 

7. SOSB-VB-ČEZ-IV-12-6019719/VB/1-ul. 5. května - ELEKTROMONT Matějka 

8. ZŠ Řevnice – Žádost o zakoupení předokenních rolet 

9. Výběrové řízení na zakázku: „Rekonstrukce Lesního divadla, etapa I“ 

10. VŘ – Svoz odpadů obcí Řevnicka II – jmenování komise 

11. Informace o konání IV. ročníku Dobřichovického kros půlmaratónu 

12. Záměr nákupu žacího traktoru a jmenování hodnotící komise 

13. Smlouva o užívání informačního systému iQ Atestace - InQool, a.s. 

 

1) Program jednání RM č. 74 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 74.  

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 73 
 

3) EKOS Řevnice – výsledky hospodaření za 1-3/2016 - informace 

Usnesení: 

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

hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za leden-březen 2016. 

Schváleno: všemi hlasy  

 

4) Žádost o bezplatnou výpůjčku části pozemku parc.č. 111 o velikosti 8m
2
 – J. Holý 

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
 - panu Jakubovi Holému, IČ: 62463284, se sídlem V Souhradí 377, 2530 Řevnice za účelem 

vystavení zboží a to do 31.12.2016. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: starosta/tajemnice/SO/Bečková 

Termín: 29.4.2016 

 

5) Žádost o směnu pozemku parc.č. 603/2 a části pozemku parc.č. 604 – J. S. 

Usnesení: 

Rada města nesouhlasí se směnou pozemku parc.č. 603/2 a části pozemku parc.č. 604 za pozemek parc.č. 596/1 

(všechny v obci a k.ú. Řevnice). Zpracovatel nového územního plánu vychází při řešení dopravní situace této 

lokality z platného územního plánu, pozemky pro komunikaci jsou v návrhu nového územního plánu určeny pro 

veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury s možností vyvlastnění. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: starosta/tajemnice 

Termín: 6.5.2016 

 

6) SOVB-ČEZ-IV-12-6018419/1-ul. Čajkovského-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 

NN) v pozemku parc. č. 2877/1 v obci a k. ú. Řevnice (ulice Čajkovského) v rozsahu dle geometrického plánu           

č. 2141-15136/2015 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou 
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města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-

6018419/1 „ŘEVNICE - Čajkovského p.č. 2882 - kNN“. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 4.5.2016 

 

7) SOSB-VB-ČEZ-IV-12-6019719/VB/1-ul. 5. května - ELEKTROMONT Matějka 

Usnesení: 

RM schvaluje budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční 

soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o  služebnosti podle § 1257 až      

§ 1266 občanského zákoníku (kabelového vedení NN 0,4kV) v rozsahu cca 30 délkových metrů v pozemcích parc. č. 

1509 a parc.č. 1502  v obci a k. ú. Řevnice (ulice Mánesova) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ 

Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 6.000,- Kč 

(bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 

právu provést stavbu č. IV-12-6019719/VB/1 název stavby: ŘEVNICE Nerudova čp 385 - kNN dem.NN. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 4.5.2016 

 

8) ZŠ Řevnice – žádost o zakoupení předokenních rolet 

Usnesení: 

Rada města uděluje Základní škole Řevnice souhlas s nákupem předokenních rolet (do interiéru) do budovy 2. 

stupně č.p. 600 od firmy Jaroslav Zitta-ZIO, IČ: 10258655, se sídlem Běštín 167, Hostomice, za cenu 60 343,- Kč 

včetně DPH, hrazeno bude z rozpočtu školy. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/tajemnice 

Termín: 10. 5.2016 

 

9) Výběrové řízení na zakázku: „Rekonstrukce Lesního divadla, etapa I“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zahájení výběrového řízení dle zpracované zadávací dokumentace pro výběr dodavatele 

stavebních prací na akci: „Rekonstrukce Lesního divadla, etapa I“ a ukládá EO začlenit finanční náklady na 

zakázku do RO č.2/2016. 

Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení zakázky ve složení: Bohdana Slámová, Ing. Jaroslav 

Kubát a MgA. M. Reslová. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta /Tajemnice/EO/Slámová 

Termín: 15.5.2016 

 

10)  VŘ – Svoz odpadů obcí Řevnicka II – jmenování komise 

Usnesení: 

Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku s názvem: 

„Svoz odpadů obcí Řevnicka II“ ve složení: Pavel Kubásek, Marie Reslová, Barbora Tesařová, Vnislav Konvalinka 

a Bohdana Slámová a jako náhradníky jmenuje: Davida Kodyma, Tomáše Smrčku, Jiřího Davida, Janu Šváchovou 

a Renatu Henych. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Slámová 

Termín: 30.5.2016 

 

11) Informace o konání IV. ročníku Dobřichovického kros půlmaratónu 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci o konání IV. ročníku Dobřichovického kros půlmaratónu 7.5.2016 od 10,00 

hodin se startem u dobřichovického zámku, jehož trasa vede částečně přes Řevnice (cyklostezka, ul. Rovinská a ul. 

Mořinská).  

Schváleno: všemi hlasy  

 

12) Záměr nákupu žacího traktoru a jmenování hodnotící komise 

Usnesení: 

Rada města schvaluje záměr vyhlášení výběrového řízení na nákup žacího traktoru, zveřejnění na webových 

stránkách města, přímé oslovení následujících společností Pekass a.s., Plantax s.r.o., Agromak ND s.r.o. a Seco 
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GROUP a.s a jmenování komise k výběru nejvhodnější zakázky ve složení Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Mojmír 

Mikula, Jan Kadlec. Finanční krytí je z paragrafu 3745 položky 6122 rozpočtu. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Mikula 

 

13) Smlouva o užívání informačního systému iQ Atestace - InQool, a.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o užívání informačního systému iQ Atestace, který je určen pro přípravu 

čekatelů a strážníků na písemnou část oficiální zkoušky Ministerstva vnitra ČR, se společností InQool, a.s., IČ: 

29222389, se sídlem Brno, Hněvkovského 30/65, PSČ 617 00 za odměnu 1500,- Kč bez DPH za každý započatý rok. 

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, minimálně však na 2 roky. Po té lze smlouvu vypovědět v 2měsíční 

výpovědní lhůtě. Výpověď smlouvy nemá vliv na roční poplatek roku, ve kterém byla podána. 
Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Bc. Dlask 

Termín: 6.5.2016 

 

Zápis vyhotoven dne 30.5.2016. 

Další jednání RM č. 75 se uskuteční dne 4.5.2016 

 

 

 

 

 

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

Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                              MgA. Marie Reslová 


