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  Zápis č. 101 

z jednání Rady města Řevnice dne 9.11.2016 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, Ing. P. Kozák, Mgr. O. Skripnik Ph.D., MgA. M. Reslová, I. Kovářová (odchod 10.20 hod.), Mgr. 

R. Henych tajemnice, Pavel Plichta, vedoucí Odbor KSI 

Omluven: 

Host: Ing. Kodym – jednatel EKOS   

Zapisovatel:  Pavel Plichta  

Hlasování: pro/proti/zdržel se 

 

1) Program jednání rady města č. 101 

1. Program jednání rady města č. 101 

2. Kontrola usnesení z rady města č. 100 

3. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku - „SBĚRNÝ DVŮR ŘEVNICE p.č. 3659/2, 3659/24 k.ú. 

Řevnice“ – EKOS 

4. Schválení záměru podání žádosti o dotaci na „Sběrný dvůr Řevnice“ 

5. Informace o soudním sporu se společností AQUACONSULT 

6. Záměr prodeje pozemku parc. č. 3554, parc. č. 3553/2  a parc. č. 3553/3 v k.ú. Řevnice 

7. Prodej nákladního vozu Škoda 706 RTHP, PZ-72-35 nejvhodnější nabídce 

8. Oznámení o uzávěře pěší komunikace – Corso pod lipami 

9. Rozpočtové opatření č.5/2016 – návrh 

10. Dodatek č.1 ke Smlouvě příkazní – městský architekt 

11. Dotace na opravu „Malá vodní nádrž Pišťák“ 

12. Schválení výsledku VŘ na správce lesa 

13. Žádost o spolufinancování rekonstrukce klubovny LTC Řevnice 

 

Usnesení:  

Rada města schvaluje předložený program na jednání rady města č. 101.  

Schváleno-hlasování 5/0/0 

 

2) Kontrola usnesení z rady města č. 100 

 

3) Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku - „SBĚRNÝ DVŮR ŘEVNICE p.č. 3659/2, 

3659/24 k.ú. Řevnice“ – EKOS 

 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku se společností EKOS Řevnice, spol. s r.o., IČ: 47551828, 

se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, jejímž předmětem je souhlas společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

s realizací stavby města Řevnice „SBĚRNÝ DVŮR ŘEVNICE na pozemcích parc.č. 3659/2 a parc.č. 3659/24 v obci a 

k.ú. Řevnice. 

Rada města souhlasí: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. s uzavřením smlouvy o právu provést 

stavbu na cizím pozemku mezi společností  EKOS Řevnice, spol. s r.o. a městem Řevnice, jejímž předmětem je souhlas 

společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. s realizací stavby města Řevnice „SBĚRNÝ DVŮR ŘEVNICE parc..č. 3659/2, 

3659/24 k.ú. Řevnice na pozemcích parc.č. 3659/2 a parc.č. 3659/24 v obci a k.ú. Řevnice. 

 

Schváleno-hlasování 5/0/0 

Zodpovídá: Starosta/Bečková/Plichta 

Termín: 11.11.2016 

 

4) Schválení záměru podání žádosti o dotaci na „Sběrný dvůr Řevnice“ 

Usnesení : 

Rada města bere na vědomí : 

 předložené materiály zpracované k žádosti o dotaci: Analýzu potenciálu  produkce odpadů v zájmové oblasti a 

materiálových toků pro projekt, projektovou dokumentaci a rozpočty akce 

 doporučující stanovisko Komise pro přípravu sběrného dvora 

Rada města souhlasí: 

- se záměrem podání žádosti o dotaci na „Sběrný dvůr Řevnice“ 
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Rada města ukládá :  

 Starostovi předložit zastupitelstvu města záměr podání žádosti o dotaci ke schválení včetně podkladových materiálů tj. 

analýza potenciálu  produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků pro projekt, projektovou dokumentaci a 

rozpočty akce 

 

Schváleno-hlasování 5/0/0 

Zodpovídá: Starosta/Plichta 

Termín: 27. 11. 2016 

 

5) Informace o soudním sporu se společností AQUACONSULT 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí : 

 informaci o jednání firmy EKOS se společností Aquaconsult spol. s r.o.  o soudním smíru ve věci sporu o vzájemný 

zápočet nároků obou společností  

Rada města schvaluje: 

 soudní smír mezi firmou EKOS a společností Aquaconsult spol. s r.o. ve věci sporu o vzájemný zápočet nároků obou 

společností dle předloženého návrhu 

Rada města bere na vědomí : 

 v souladu s výkonem působnosti valné hromady v EKOS Řevnice, spol. s r.o. informaci o jednání firmy EKOS se 

společností Aquaconsult spol. s r.o.  o soudním smíru ve věci sporu o vzájemný zápočet nároků obou společností  

Rada města schvaluje: 

  v souladu s výkonem působnosti valné hromady v EKOS Řevnice, spol. s r.o. soudní smír mezi firmou EKOS a 

společností Aquaconsult spol. s r.o. ve věci sporu o vzájemný zápočet nároků obou společností dle předloženého 

návrhu. 

 

Schváleno-hlasování 5/0/0 

Zodpovídá: Starosta/Plichta 

Termín: 30.11.2016 

 

6) Záměr prodeje pozemku parc.č. 3554, parc.č. 3553/2  a parc.č. 3553/3 v k.ú. Řevnice 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 se záměrem prodeje pozemku parc.č. 3554 o výměře 25 m
2
, pozemku parc.č. 3553/2 o výměře 23 m

2
 a pozemku parc.č. 

č. 3553/3 o výměře 17 m
2
, které vzniknou oddělením z pozemku parc.č. 3553 na základě geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku č. 2196-135/2016 vyhotoveném společností GEOCONSULT s.r.o., IČO: 60277947, Mníšecká 23, 

252 30 Řevnice, ověřeném úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Janem Kubrichtem dne 19.10.2016 a 

potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ dne 25.10.2016 pod značkou 

PGP 2834/2016-210. Kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku a náklady na znalecký posudek budou 

připočteny ke kupní ceně. 

Rada města ukládá: 

 starostovi zařadit schválení záměru prodeje na program prosincového zasedání zastupitelstva města. 

 

Schváleno-hlasování 4/0/0 (nepřítomna radní Kovářová) 

Zodpovídá: Starosta/Ing. Bečková 

Termín: 31.12.2016 

 

7) Prodej nákladního vozu Škoda 706 RTHP, PZ-72-35 nejvhodnější nabídce  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 prodej nákladního vozu Škoda 706 RTHP, PZ-72-35 panu M. K., Řevnice za kupní cenu 31.500 Kč.  

Rada města ukládá: 

 Ing. Mikulovi-TS předložit kupní smlouvu starostovi k podpisu. 

 

Schváleno-hlasování 4/0/0 (nepřítomna radní Kovářová) 

Zodpovídá: Starosta/Ing. Mikula 

Termín: 21.11.2016 
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8) Oznámení o uzávěře pěší komunikace – Corso pod lipami 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 oznámení Ing. Jana Klimta – projektového managera společnosti 2Q - o uzávěře pěší komunikace z důvodu výstavby 

dešťové stoky u obytného souboru Corso pod lipami v termínu od 21.11 do 20.12.2016  
 

Schváleno-hlasování 3/0/1(Ing. Kozák ohlásil střet zájmu, nepřítomna radní Kovářová) 

Zodpovídá: Starosta/Ing. Bečková 

Termín: 14.11.2016 

 

9) Návrh Rozpočtového opatření č. 5/2016 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s rozpočtovým opatřením č. 5/2016, které upravuje schválený rozpočet na rok 2016 tak, že na straně příjmů i výdajů 

upravuje částku o -2,155.997,- Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2016 na straně příjmů 

63,852.894,35 Kč a na straně výdajů 61,194.360,35 Kč. 

 Rada města ukládá: 

 starostovi předložit zastupitelstvu města Rozpočtové opatření č. 5/2016 ke schválení. 

 

Schváleno-hlasování 4/0/0 (nepřítomna radní Kovářová) 

Zodpovídá: Starosta/EO/Jaskevičová 

Termín: 9.11.2016 

 

10) Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní – městský architekt 
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní, uzavřené s Ing. Arch. Dariou Balejovou Bártovou, Hlásná Třebaň – Rovina 

340, Karlštejn, IČ: 70412472, kterým se mění zástupce ve věcech technických. Zástupcem ve věcech technických bude 

vedoucí Odboru kanceláře starosty a investic, pan Pavel Plichta. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 (nepřítomna radní Kovářová) 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Plichta/Slámová 

Termín: 30.11.2016 

 

11) Dotace na opravu „Malá vodní nádrž (MVN) Pišťák“ 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na opravu „Malá vodní nádrž Pišťák“. 

Rada města schvaluje: 

 zadání zpracování podkladů pro žádosti o dotaci na opravu „Malá vodní nádrž Pišťák“u firmy ENVICONS, s.r.o., 

Hradecká 549 Pardubice, 533 52 IČ 275 60 015 za smluvní cenu 8 000,- Kč bez DPH;  

Rada města souhlasí: 

 s podáním žádosti o dotaci na opravu „Malá vodní nádrž Pišťák“ městem Řevnice. 

Rada města ukládá: 

 starostovi předložit zastupitelstvu města ke schválení žádost o dotaci na opravu „Malá vodní nádrž Pišťák“ městem 

Řevnice 

 

Schváleno-hlasování 3/0/1 (nepřítomna radní Kovářová) 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Plichta/Kadlec 

Termín: 27. 11. 2016 

 

12) Schválení VŘ na nového správce lesa 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vítěznou nabídku na správce městského lesa od 1. 1. 2017, kterou je podle protokolu o posouzení a hodnocení nabídek 

firma Honzovy lesy, spol. s.r.o., IČ: 04577833, DIČ: CZ04577833, ČS. Armády 373, 252 30 Řevnice, s nabídkovou 

cenou 85,00 Kč bez DPH /ha. 

 

Schváleno-hlasování 4/0/0 (nepřítomna radní Kovářová) 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Plichta/Kadlec 

Termín: 27. 11. 2016 
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13) Žádost o spolufinancování rekonstrukce klubovny LTC Řevnice 

Rada města schvaluje: 

 spoluúčast města Řevnice ve výši 30.000,-Kč na spolufinancování rekonstrukce klubovny LTC Řevnice v rámci 

dotačního programu MŠMT. 

Rada města ukládá: 

 Ekonomickému odboru zařadit částku 30.000,-Kč na spolufinancování rekonstrukce klubovny LTC Řevnice v rámci 

dotačního programu MŠMT do rozpočtu na rok 2017. 

 Odboru kanceláře starosty a investic zajistit od LTC Řevnice technickou zprávu k provedení prací. 

 

 

 

Schváleno-hlasování 4/0/0 (nepřítomna radní Kovářová) 

Zodpovídá: Starosta/Jaskevičová/Plichta/Kadlec 

Termín: 27. 11. 2016 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 9.11.2016 

Další jednání rady města se uskuteční dne: 16.11.2016 

 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová 


