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Zápis č. 91 
z jednání Rady města Řevnice dne 7. 9. 2016 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, Ing. P. Kozák, Mgr. O. Skripnik Ph.D., Pavel Plichta, vedoucí Odboru kancelář starosty a 

investice 

Omluven:  Mgr. R. Henych, MgA. M. Reslová, I. Kovářová 

Zapisovatel:  Ing. A. Bečková 

 

1. Program jednání RM č. 91 

2. Kontrola usnesení z RM č. 90 

3. Jmenování nové redakční rady zpravodaje RUCH 

4. Správce budov č.p. 600, č.p. 622, č.p. 901 – budovy Základní školy Řevnice 

5. Dotační výzva OPŽP „Prevence vzniku odpadů“ 

6. Veřejnoprávní smlouva s obcí Lety o výkonu úkolů obecní policie 

7. Aktualizace majetkové přílohy č. 1 zřizovací listiny MŠ Řevnice – kuchyňský nábytek 

8. Pronájem bytu č. 3 v č.p. 27  

9. Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 26.9.2016 

10. Smlouva o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel – obec Vestec 

 

 

1) Program jednání RM č. 91 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 91.  

Schváleno: všemi hlasy 

 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 90 
 

 

3) Jmenování nové redakční rady zpravodaje RUCH 

 

Usnesení:  

Rada města jmenuje redakční radu zpravodaje RUCH, která má dohlížet na nezávislost a vyváženost 

publikovaných článků a informací, v tomto složení: Miroslav Černý, Jakub Svoboda a Jiří Podzimek.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 7.9.2016 

 

4) Správce budov č.p. 600, č.p. 622, č.p. 901 – budovy Základní školy Řevnice 

 

Usnesení: 

Rada města s účinností od 8.9.2016 pověřuje ředitele Základní školy Řevnice Mgr. Tomáš Řezníčka správou budovy 

č.p. 600 ve Školní ulici, budovy č.p. 622 v ulici Legií a komplexu budov č.p. 901 v Revoluční ulici. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 8.9.2016 

 

5) Dotační výzva OPŽP „Prevence vzniku odpadů“ 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí vyhlášení výzvy Operačního programu Životní prostředí s názvem „Prevence vzniku 

odpadu“. Prostřednictvím této výzvy hodlá město obstarat dotované kompostéry pro občany a to s cílem snížit 

objem komunálního odpadu. Spoluúčast města činí 5 %, což při předpokládaném zakoupení 300 kusů kompostérů 

činí 21.875,- Kč včetně DPH (72,90 Kč/1 kompostér). 

Rada města schvaluje objednávku na zpracování žádosti o finanční podporu a vypracování Analýzy potenciálu 

produkce odpadu u Institutu Cirkulární Ekonomiky, z.ú., Cejl 32/62 Brno – Zábrdovice, IČ: 04065956 za 20 000,- 

Kč bez DPH (24 200,- Kč vč. DPH).  

Rada města ukládá ekonomickému odboru zařadit částku 46 075,- Kč do rozpočtového opatření č. 4/2016 (do §3725, 

položka 6129).   

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Plichta/Vaňková/Jaskevičová 
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Termín: 20. 9. 2016 

 

 

6) Veřejnoprávní smlouva s obcí Lety o výkonu úkolů obecní policie 

 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice a 

obcí Lety k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii, která je přílohou tohoto usnesení. Na základě této 

smlouvy bude Městská policie Řevnice vykonávat úkoly obecní policie na území obce Lety od prvního dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém dojde k nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o 

udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: starosta 

Termín: 26.9.2016 

 

7) Aktualizace majetkové přílohy č. 1 zřizovací listiny MŠ Řevnice – kuchyňský nábytek 

 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Řevnice, která odráží stav 

majetku svěřeného příspěvkové organizaci Mateřská škola Řevnice k hospodaření ke dni 7.9.2016 - rozšíření o 

kuchyňský nábytek v ceně 109.864,- Kč včetně DPH. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/SO/Ing. Bečková 

Termín: 7.9.2016 

 

8)  Pronájem bytu č. 3 v č.p. 27  

 

Usnesení: 

Rada města  schvaluje pronájem bytu č. 3 v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích paní Mgr. Z. 

M., . s adresou trvalého bydliště Uherský Brod a to na dobu od 15.9.2016 do 31.7.2017 za nájemné ve výši 76,- 

Kč/m
2
/měsíc a uzavření nové nájemní smlouvy.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/SO/Ing. Bečková 

Termín: 15.9.2016 

 

9) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 26.9.2016 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 26.9.2016 

v budově Zámečku od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

2) Schválení programu zasedání 

3) Zpráva o činnosti rady města  

4) Zpráva o činnosti finančního výboru 

5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

6) Prezentace investičního záměru protipovodňových opatření Řevnice – firma Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba a.s. 

7) Změna dotačních podmínek projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží 

v Řevnicích“ 

8) Rozpočtové opatření č. 4/2016 

9) Veřejnoprávní smlouva s obcí Jíloviště o výkonu úkolů obecní policie 

10) Veřejnoprávní smlouva s obcí Lety o výkonu úkolů obecní policie 

11) Diskuze – 45 minut 

12) Záměr podání žádosti o dotaci na etapu II. revitalizace sídelní zeleně z Operačního programu Životní prostředí 

SFŽP ČR – cíl „Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech“   

13) Záměr podání žádosti o dotaci na pořízení kompostérů pro občany z Operačního programu Životní prostředí 

SFŽP ČR – cíl „Prevence vzniku odpadu“   

14) Různé 

15) Závěr 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 26.9.2016 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-4-zlepsit-kvalitu-prostredi-v-sidlech?id=31
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10) Smlouva o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel – obec Vestec 

 
Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel s obcí Vestec, 

IČ: 00241636, se sídlem Vestecká 3, 252 42 Vestec u Jesenice. Předmětem smlouvy je pronájem silničního 

rychloměru typu TruCam LTI 20/20, výrobní číslo: TC002475 za nájemné 200,- Kč bez DPH za 1 hodinu pronájmu 

+ 20 % z celkového příjmu (na základě předloženého výkazu o počtu naměřených vozidel a výši uložených 

blokových pokut za kalendářní měsíc). 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 7.9.2016 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 7.9.2016. 

Další jednání rady města se uskuteční dne 14.9.2016. 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         Mgr. Ondřej Skripnik  Ph.D. 


