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 Zápis č.30 
z jednání Rady města Řevnice dne 12.6.2015 

 

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

Omluven: 

Hosté: Ing. Šupáčková, Mgr. Seidlerová, pí. Havránková 

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 30 

2. Kontrola usnesení z RM č. 29 

3. Obnovení nájemních smluv – byty v domě č.p. 27 

4. Římskokatolická farnost Řevnice – žádost o poskytnutí finančního příspěvku na opravu kostela sv. Mořice 

5. Darovací smlouva – společnost Brush consulting, s.r.o 

6. RO č. 3/2015 

7. Smlouva o dočasném užívání pozemku – Česká televize 

8. EKOS Řevnice, spol. s r.o. – schválení hospodářského výsledku 

9. EKOS Řevnice, spol. s r.o. - Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou  

10. ZŠ Řevnice – žádost o souhlas s přijetím daru 

11. Protokol z veřejnoprávní kontroly – ZUŠ 

12. Prezentace obměny techniky v TS  

13. Protokol veřejnoprávní kontroly – MŠ 

14. Úprava křižovatky Sádecká/Školní 

 

1) Program jednání RM č. 30 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 30. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 29 

 

3) Obnovení nájemních smluv – byty v domě č.p. 27 

Usnesení: 

RM schvaluje pronájem těchto 3 bytů v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu 

určitou od 1.8.2015 do 31.7.2016 za nájemné ve výši 84,- Kč/m
2
/měsíc: 

 bytu č. 1 Mgr. M. M.,  

 bytu č. 4 Mgr. A. R.; 

 bytu č. 6 V. K.,  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing.Bečková 

Termín: 20.6.2015 

 

 

4) Římskokatolická farnost Řevnice – žádost o poskytnutí finančního příspěvku na opravu kostela 

sv. Mořice 

Usnesení: 

RM pověřuje pana Mgr.Ondřeje Skripnika, Ph.D. jednáním ve věci žádosti o poskytnutí finančního příspěvku 

na opravu kostela sv.Mořice v Řevnicích, o kterou požádala Římskokatolická farnost Řevnice. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 20.6.2015 

 

5) Darovací smlouva – společnost Brush consulting, s.r.o. 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy, jejímž předmětem je peněžní dar městu Řevnice ve výši 1.000,- Kč od 

společnosti Brush consulting, s.r.o., se sídlem Janáčkova 1128, 25230 Řevnice, IČ:01696815 a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 20.6.2015 

 

6) RO č. 3/2015 

Usnesení: 

RM schvaluje RO č.3/2015 a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení. 
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Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Ing. Tilsch 

Termín: 22.6.2015 

 

7) Smlouva o dočasném užívání pozemku – Česká televize 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dočasném užívání pozemku – jedná se o část komunikace na náměstí Krále 

Jiřího z Poděbrad a Opletalovu ulici dne 20.6.2015 od 6:00 hodin do 19:00 hodin pro potřeby České televize pro 

natáčení kriminálního seriálu Případy 1. oddělení za částku 10.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 20.6.2015 

 

8) EKOS Řevnice, spol. s r.o. – schválení hospodářského výsledku 

Usnesení: 

RM schvaluje výsledek hospodaření společnosti EKOS Řevnie, spol. s r.o. za rok 2014 – zisk ve výši 121 453,06 

Kč, který bude ponechán ve společnosti jako vlastní zdroj krytí a bude převeden na účet Nerozdělený zisk 

r.2014. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 20.6.2015 

 

9) EKOS Řevnice, spol. s r.o. - Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou  

Usnesení: 

RM schvaluje „Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou“ ve smyslu § 82 zák. č.90/2012 Sb. 

za rok 2014 předloženou jednatelem společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. panem Ing. Davidem Kodymem. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 20.6.2015 

 

10) ZŠ Řevnice – žádost o souhlas s přijetím daru a grantu 

Usnesení: 

RM schvaluje pro ZŠ: 

a) Dar od Nadace Pangea na projekt Dodržuj pravidla, respektuj druhého ve výši 4.000,- Kč, který je 

určen na nákup znalostních her 

b) grant od Nadace Partnerství na projekt Aby se v Řevnicích mohlo do školy „chodit“. Celková výše 

příspěvku činí 56.600,- Kč. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 20.6.2015 

 

11) Protokol z veřejnoprávní kontroly – ZUŠ 

Usnesení: 

RM schvaluje Protokol z veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 

zákona č.522/1991 Sb., o státní kontrole, která byla provedena dne 10.6.2015 na Základní umělecké škole 

Řevnice – bez nápravných opatření. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 20.6.2015 

 

12) Schválení PowerPoint prezentace na téma obměna velké kolové techniky v Technických 

službách města určené pro zasedání zastupitelstva města dne 22.6. 2015 

Usnesení: 

RM schvaluje předloženou prezentaci na téma obměna velké kolové techniky v Technických službách města 

určenou pro zasedání zastupitelstva města dne 22.6. 2015. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Ing. Mikula 

Termín: 22.6.2015 

 

13) Protokol z veřejnoprávní kontroly – MŠ 

Usnesení: 

RM schvaluje Protokol z veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 



 

3 

 

zákona č.522/1991 Sb., o státní kontrole, která byla provedena dne 11.6.2015 v Mateřské škole Řevnice – bez 

nápravných opatření. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 20.6.2015 

 

14) Úprava křižovatky Sádecká/Školní  

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o navrhované úpravě křižovatky ulic Sádecká – Školní a schvaluje k realizaci 

předložený návrh, zahrnující především změnu povrchu komunikace z asfaltového na dlážděný a úpravu 

napojení chodníků pro pěší, kterou dojde ke zkrácení přechodového místa. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Tilsch/Slámová 

Termín: 30.6.2015 

 

Zápis vyhotoven dne 16.6.2015. 

Další jednání RM č.31 se uskuteční dne 19.6.2015. 

 

 

 

 

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

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

 

 


