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       Zápis č.51 
z jednání Rady města Řevnice dne 6.11.2015 

 

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

Omluven:  

Host: p. Holeček, sl. Klečková, p. Pražská a p. Vrbová 

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 51 

2. Kontrola usnesení z RM č. 50 

3. Aktualizace majetkové přílohy č. 1 zřizovací listiny ZŠ Řevnice k 31.10.2015 - mycí centrum a varný blok 

4. Koupě pozemku parc. č. 3289/4 - ul. Náplavní 

5. H. – žádost o rozdělení pozemku 

6. SOVB-ČEZ-12-6005212/001-ul. Legií – AZ Elektrostav, a.s 

7. SOSB-VB-ČEZ-IV-12-6019049/VB/01-ul. Mánesova - ELEKTROMONTÁŽE 

8. Žádost V. K. o ukončení nájemní smlouvy dohodou - byt č. 6 v č. p. 27  

9. Žádost o pronájem bytu č. 6 v č. p. 27 

10. Nabídka hospodaření na lesních pozemcích obce Lety 

11. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - pronájem místností v č. p. 2 od 2 Q spol. s r.o. 

12. Informace – 2 Q spol. s r. o. 

13. Dodatek č. 1 k realizační smlouvě č. 9/2015 na uspořádání veřejné architektonické soutěže na Obnovu 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích 

14. Koupě nádrže na zalévání pro automobil Multicar 

15. Prodej štěpkovače 

16. Žádost o vyjádření a vydání stanoviska k akci Protipovodňová ochrana dolní Berounky – studie retenční 

nádrže 

17. Informace místostarostky – Kalendář Lesní divadlo 

18. Poptávka na automobil MP 

 

 

 

1) Program jednání RM č. 51 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 51. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 49 a 50 
 

3) Aktualizace majetkové přílohy č. 1 zřizovací listiny ZŠ Řevnice k 31.10.2015 – mycí centrum a 

varný blok 

Usnesení: 

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

stav majetku svěřeného příspěvkové organizaci Základní škola Řevnice k hospodaření ke dni 31.10.2015 

(rozšíření o mycí centrum a varný blok ve školní jídelně). 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 6.11.2015 

 

4) Koupě pozemku parc.č. 3289/4 - ul. Náplavní 

Usnesení: 

RM  souhlasí s koupí pozemku parc. č. 3289/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m
2
 v obci a k.ú. 

Řevnice od pana J. J.,  Řevnice za kupní cenu 11.800,- Kč a doporučuje koupi tohoto pozemku zastupitelstvu 

města ke schválení.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 15.12.2015 

 

5) H. – žádost o rozdělení pozemku 

Usnesení: 

RM posoudila všechny dostupné podkladové materiály a neschvaluje rozdělení pozemků parc. č. 1861, 1862 a 

1863 v obci a  k. ú. Řevnice. 

Schváleno: 4 pro, 1 se zdržel 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 
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Termín: 16.11.2015 

 

6) SOVB-ČEZ-12-6005212/001-ul. Legií – AZ Elektrostav, a.s.  

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 VN) v pozemcích parc. č. 44, parc.č. 76, parc.č. 80, parc.č. 81 a parc.č. 738, všechny v obci a k. ú. Řevnice 

(ulice Legií) dle geometrického plánu č. 2090-169/2015 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou 

úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 11. 08. 2008 ve výši 26.200,- Kč (bez DPH) a uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. č. IE-12-6005212/001Řevnice, Legií-výměna kVN. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 13.11.2015 

 
7) SOSB-VB-ČEZ-IV-12-6019049/VB/01-ul. Mánesova - ELEKTROMONTÁŽE 

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 15 délkových metrů v pozemku parc. č. 

3415/4 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-12-6019049/VB/01, Řevnice, Mánesova p. č. 3397/1 – kNN. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 13.11.2015 

 

8) Žádost V. Kunové o ukončení nájemní smlouvy dohodou - byt č. 6 v č. p. 27  

Usnesení: 

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 3 v bytovém domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího 

z Poděbrad uzavřené s V. K. dohodou a to ke dni 31.12.2015. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.12.2015 

 

9) Žádost o pronájem bytu č. 6 v č. p. 27 

Usnesení:  

RM souhlasí s přidělením bytu č. 6 v bytovém domě č.p. 27 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad Bc. T. F. a 

ukládá správnímu odboru připravit nájemní smlouvu na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.7.2016.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.12.2015 

 

10) Nabídka hospodaření na lesních pozemcích obce Lety 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci jednatele společnosti EKOS Řevnice pana Ing. Davida Kodyma o nabídce 

hospodaření na lesních pozemcích ve vlastnictví obce Lety, kterou za společnost EKOS Řevnice spol. s r.o. učinil 

starostce obce Lety. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 13.11.2015 

 

11) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě - pronájem místností v č. p. 2 od 2 Q spol. s r. o. 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytového prostoru uzavřené dne 11.9.2015 

mezi městem Řevnice a společností 2 Q spol. s r.o. na užívání 2 místností v domě č.p. 2 jako služebna městské 

policie. Dodatkem bude nájemní smlouva změněna tak, že město stavební úpravy pronajatých prostor provádět 

nebude (provede je pronajímatel) a nájemné bude činit 100.000,- Kč za celou dobu nájmu, tj. od 14.9.2015 do 

31.12.2016. 

Schváleno: 4 pro, 1 se zdržel 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 6.11.2015 
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12) Informace – 2 Q spol. s r. o. 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci Ing. Jana Klimta – projektového managera společností 2 Q spol. s r.o. o tom, že ve 

dnech 9.11 - 13.11.2015 bude uzavřena cesta pro pěší spojující náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a ulici Pod 

Lipami. 

RM bere na vědomí informaci o tom, že archeologický průzkum u stavby obytného souboru CORSO POD 

LIPAMI v Řevnicích bude probíhat dle vyjádření Mgr. Benkové – ředitelky Ústavu archeologické památkové 

péče středních Čech cca 20 – 25 dní a nový harmonogram bude předložen ihned po ukončení archeologického 

průzkumu. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 6.11.2015 

 

13) Dodatek č. 1 k realizační smlouvě č. 9/2015 na uspořádání veřejné architektonické soutěže na 

Obnovu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k realizační smlouvě č. 9/2015 na uspořádání veřejné architektonické 

soutěže na Obnovu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích,  jehož předmětem je úprava nákladů 

souvisejících se zasedáním poroty (honoráře členů poroty) uvedené v článku I. odstavec 5 realizační smlouvy, 

budou navýšeny o 5 600,- Kč na maximální částku 9 600,- Kč a odměny soutěžícím na základě rozhodnutí 

soutěžní poroty budou navýšeny ze 180 000,- Kč na 200 000,- Kč.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 6.11.2015 

 

14)Koupě nádrže na zalévání pro automobil Multicar 

Usnesení: 

RM schvaluje koupi zinkované nádrže na zalévání o objemu 1,5 m
3
 určenou pro automobily Multicar za cenu  

20. 000,- Kč od Daniela Černého, Všenory a uzavření kupní smlouvy. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/vedoucí TS 

Termín: 9.11.2015 

 

15) Prodej štěpkovače Barakuda 

Usnesení: 

RM schvaluje prodej štěpkovače Barakuda, výrobce Bystroň – Integrace s.r.o., za cenu 45 tisíc Kč + DPH 

společnosti Agromak ND s.r.o., IČO: 49824309, se sídlem Lidická 155, 252 61 Jeneč a uzavření kupní smlouvy. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/vedoucí TS 

Termín: 16.11.2015 

 

16) Žádost o vyjádření a vydání stanoviska k akci Protipovodňová ochrana dolní Berounky – studie 

retenční nádrže 

Usnesení: 

RM bere na vědomí předložený materiál  - Studie proveditelnosti retenční nádrže Protipovodňová ochrana dolní 

Berounky.  

RM pověřuje starostu města ke zpracování  odpovědi na žádost o vyjádření v tomto znění:   

- záměr vybudovat retenční nádrž na toku Berounky v lokalitě Roztoky město Řevnice plně podporuje  

- vybudování retenční nádrže v uvažované lokalitě a předpoklady, ze kterých vychází a výpočty o které se 

opírá jsou správné a významně napomohou protipovodňové ochraně na dolním toku řeky Berounky 

- vliv této uvažované nádrže na transformaci průtoku z  Q100 na Q2 je kromě zmíněného omezení 

materiálních škod, také významný z hlediska omezení nebezpečí ohrožení zdraví a života obyvatel, toto 

navrhujeme doplnit do studie proveditelnosti.  
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 16.11.2015 

 

17) Informace místostarostky – Kalendář Lesní divadlo 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o probíhajících pracích na tvorbě kalendáře k oslavám 100. výročí Lesního 

divadla a souhlasí s výtiskem 200 ks kalendáře ve formátu A3 za částku 16.720 Kč +  21% DPH. 

Rozpočtově kryto z § 3392 pol. 5169 z  kapitoly Městského kulturního střediska. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/MěKS 

Termín: 16.11.2015 
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18) Poptávka na automobil MP 

Usnesení: 

Rada města schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup služebního 

vozidla pro Městskou policii a ukládá panu Bc.Jiřímu Dlaskovi učinit poptávkové řízení v souladu s Vnitřním 

předpisem č.1/2014 města Řevnice. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Bc.Dlask 

Termín: 16.11.2015 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 6.11.2015 

Další jednání RM č. 52 se uskuteční dne 13.11.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                               MgA. Marie Reslová, místostarostka 


