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       Zápis č.53 
z jednání Rady města Řevnice dne 20.11.2015 

 

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

Omluven: MgA. M. Reslová 

Host: Ing.Hartmann, Ing.Kodym, paní Karasová, pan Lejček 

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

Program: 

1. Program jednání RM č. 53 

2. Kontrola usnesení z RM č. 52 

3. Smlouva o úvěru předfinancování dotace – Zkvalitnění dopravní obslužnosti v Řevnicích, II. etapa 

4. Město Kolín – žádost o finanční příspěvek na provoz protialkoholní záchytné stanice  

5. Výroční zpráva ZŠ Řevnice 

6. Výběrové řízení – vedoucí ekonomického odboru 

7. Ceny vodného a stočného pro rok 2016, plán hospodaření EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

8. Nájem bytu č. 327 v č.p. 928 - V. P. 

9. Smlouva o vystoupení – umělecké těleso Karamelija 

10. Žádost ZŠ o souhlas s vyřazením svěřeného majetku - fritéza 

11. Přijetí finančního účelového daru - V. P. 

12. Pověření ke spolupráci na přípravě a zpracování rozpočtu města pro rok 2016 – Ing. Petr Hartmann 

13. Návrh na jmenování inventarizační likvidační komise pro inventury v roce 2015 

14. Plán inventur pro rok 2015 

15. Jmenování komise – VŘ – strážník Městské policie Řevnice 

16. Zařazení cyklostezky do pasportu účelových komunikací 

17. Rekonstrukce místních komunikací - ulic Sádecká/Sochorova 

18. Informace o průběhu výstavby – obytný soubor CORS POD LIPAMI v Řevnicích 

19. Poplatek za odpady pro rok 2016 

20. Informace o čerpání rozpočtu 2015 a přípravě rozpočtu na rok 2016 

21. Informace paní Karasová RE/MAX 

22. Přijetí daru – části kanalizačního a vodovodního řadu v lokalitě „Vrážka“ od J. D. 

23. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – město Řevnice a obec Zadní Třebaň 

24. Autorský dozor – zateplení, výměna oken – budova č.p.174 - HZS  

 

1) Program jednání RM č. 53 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 53. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 52 
 

3) Smlouva o úvěru předfinancování dotace – Zkvalitnění dopravní obslužnosti v Řevnicích, II. 

etapa 
Usnesení: 

RM schvaluje návrh Smlouvy o úvěru č. 12026/15/LCD na částku ve výši 6.400.000,- Kč na na předfinancování 

dotace na akci „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ v Řevnicích, II. etapa“ s tím, že úvěr bude splacen 

jednorázově z poskytnuté Dotace, nejpozději do 31.5.2016 a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Kadlec/Jaskevičová 

Termín: 23.11.2015 

 

4) Město Kolín – žádost o finanční příspěvek na provoz protialkoholní záchytné stanice 

Usnesení: 

RM nesouhlasí s poskytnutím finančního prostředku ve výši 12.000,- Kč na provoz protialkoholní záchytné 

stanice pro Město Kolín, neboť tato částka nebyla zařazena do rozpočtu pro rok 2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 20.11.2015 

 

5) Výroční zpráva ZŠ Řevnice 

Usnesení: 

RM schvaluje Výroční zprávu ZŠ Řevnice za školní rok 2014/2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 20.11.2015 



 

2 

 

 

6) Výběrové řízení – vedoucí ekonomického odboru 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci tajemnice MěÚ o vypsání  výběrového  řízení na uvolněnou funkci vedoucího 

ekonomického odboru s nástupem k 1.1.2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 20.11.2015 

 

7) Ceny vodného a stočného pro rok 2016, plán hospodaření EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

Usnesení: 

RM schvaluje na rok 2016 cenu vodného ve výši 32,70 Kč bez DPH, tj. 37,61 Kč vč. DPH a cenu stočného ve výši 

32,00 Kč bez DPH, tj. 36,80 Kč vč. DPH. 

RM schvaluje plán hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o. na rok 2016 a ukládá starostovi seznámit 

s tímto bodem zastupitelstvo města. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 23.11.2015 

 

8) Nájem bytu č. 327 v č.p. 928 - V. P. 

Usnesení: 

RM schvaluje na základě doporučení sociální a zdravotní komise pronájem bytu č. 327 v domě č.p. 928 paní 

V.P., s adresou trvalého pobytu Řevnice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.12.2015 do 

31.12.2019,  nájemné činí 60,- Kč/m
2
/měsíc. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.3.2015 

 

9) Smlouva o vystoupení – umělecké těleso Karamelija 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu formou 

koncertu s Mgr. Terezou Novákovou, Šlitrova 2015, Praha 9, jejímž předmětem je zajištění živého pěveckého 

vystoupení uměleckého tělesa Karamelija (hudebně-dramatické pásmo „Vánoční příběh“) dne 19. 12. 2015 od 15 

hodin v sále Zámečku v Řevnicích za jednorázový honorář ve výši 10 000,- Kč. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/MěKS/Mgr. Stará 

Termín: 1.12.2015 

 

10) Žádost ZŠ o souhlas s vyřazením svěřeného majetku - fritéza 

Usnesení: 

Rada města uděluje souhlas Základní škole Řevnice s vyřazením svěřeného majetku a to fritézy s inventárním 

číslem 300019 pořízené v roce 2000 za 78.959,- Kč. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 1.12.2015 

 

11) Přijetí finančního účelového daru - V. P. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje přijetí sponzorského finančního účelového daru 70.000,- Kč městem Řevnice od paní V.P.,  

Řevnice a uzavření darovací smlouvy.  
Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 30.11.2015 

 

12) Pověření ke spolupráci na přípravě a zpracování rozpočtu města pro rok 2016 – Ing. Petr 

Hartmann 

Usnesení: 

RM pověřuje Ing. Petra Hartmanna spoluprací při přípravě a zpracování rozpočtu města Řevnice pro rok 2016 

a rozpočtovém výhledu na rok 2016 – 2018. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 23.11.2015 
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13) Návrh na jmenování inventarizační likvidační komise pro inventury v roce 2015 

Usnesení: 

RM jmenuje inventarizační likvidační komisi pro inventury pro rok 2015 v tomto složení: 

Předseda: Petra Karešová 

Tajemník: Mgr. Renata Henych  

Členové dle předmětných nemovitostí a movitého majetku:  

              Ing. Alice Bečková  - správní odbor 

              Jan Kadlec – ekonomický odbor (náhradník Věra Jaskevičová)  

Ing. Michaela Šádková – stavební úřad  

              Petra Veselá – městská knihovna 

              Mgr. Veronika Stará – MěKS, Lesní divadlo 

              Miroslav Paur - JSDH 

              Lidmila Svobodová – Pečovatelská služba, Penzion 

Ing. Mojmír Mikula   - Technické služby 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Karešová 

Termín: 23.11.2015 

 

14) Plán inventur roku 2015 

Usnesení: 

RM schvaluje Plán inventur roku 2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Karešová 

Termín: 24.11.2015 

 

15) Jmenování komise – VŘ – strážník Městské policie Řevnice 

Usnesení: 

RM schvaluje komisi pro výběr uchazeče o pracovní pozici – strážník Městské policie Řevnice ve složení Ing. 

Tomáš Smrčka, Mgr. Renata Henych, Bc. Jiří Dlask.  

RM ukládá tajemnici uchazeče pozvat na pohovor při jednání kmise. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 23.11.2015 

 

16) Zařazení cyklostezky do pasportu účelových komunikací 

Usnesení: 

RM schvaluje zařazení pozemní komunikace vybudované na pozemcích parc. č. 191, 3186/1, 3186/4, 3186/6 a 

2690/6 v obci a k.ú. Řevnice do pasportu komunikací města Řevnice a to jako veřejně přístupná účelová 

komunikace (cyklostezka). Délka úseku cyklostezky na území města Řevnice činí cca 1215 m, komunikace má 

živičný povrch, šířka komunikace je převážně 2,3 m. Stavba cyklostezky je v majetku Svazku obcí – Regionu 

Dolní Berounka. Pozemek parc. č. 191 je v majetku města Řevnice, pozemky parc.č. 3186/1, 3186/4, 3186/6 a 

2690/6 jsou v majetku České republiky, právo hospodařit s nimi má státní podnik Povodí Vltavy. K pozemkům 

v majetku Povodí Vltavy je zřízeno věcné břemeno umístění a provozování cyklostezky v rozsahu geometrického 

plánu č. 1629-102/2010. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 23.11.2015 

 

17) Rekonstrukce místních komunikací - ulic Sádecká/Sochorova 

Usnesení: 

RM schvaluje drobné stavební úpravy, jejichž realizace se projevila jako žádoucí, v návaznosti na rekonstrukci 

ulic Sádecká/Sochorova, ve výši 56 684,19 Kč vč. DPH a ukládá EO na tyto práce vystavit objednávku. 

Rozpočtově kryto z § 2212 pol. 5171 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Slámová 

Termín: 30.11.2015 

 

18) Informace o průběhu výstavby – obytný soubor CORSO POD LIPAMI v Řevnicích 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci Ing. Jana Klimta – projektového manažera společnosti 2Q, spol. s.r.o. Křižíkova 

18, Praha 8 o průběhu výstavby – obytný soubor CORSO POD LIPAMI v Řevnicích s tím, že byla otevřena pěší 

cesta z náměstí do ulice Pod Lipami, která je oddělena od staveniště plotem v šířce 2 m a je osvětlena 5 ks lamp 

VO. Na staveništi ještě po dobu cca 14 dnů bude probíhat archeologický průzkum. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 
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Termín: 30.11.2015 

 

19) Poplatek za odpady pro rok 2016 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o vývoji nákladů za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2015 včetně předpokládaných opatření směřujících na 

snížení těchto nákladů v roce 2016 z důvodu soutěže na nového poskytovatele služby a nové organizace této 

služby. 

RM rozhodla, že předloží na zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2015 ke schválení stanovení místního 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů pro rok 2016 ve výši 700,- Kč. 

RM ukládá tajemnici připravit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, aby mohla být 

předložena na zasedání zastupitelstvu města 14.12.2015 ke schválení.  
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 14.12.2015 

 

20) Informace o čerpání rozpočtu 2015 a přípravě rozpočtu na rok 2016 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci Ing. Petra Hartmanna o čerpání rozpočtu v roce 2015, cash flow do konce roku 

2015 a přípravě rozpočtu na rok 2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.11.2015 

 

21) Informace paní Karasová RE/MAX 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci ing. Světlany Karasové o pozemcích parc. č. 1461, parc.č. 1462, parc.č. 1463/2 a 

parc.č. 1463/3 v kú. Řevnice ve smyslu jejich využitelnosti, napojení na inženýrské sítě a prodejnosti. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 23.11.2015 

 

22) Přijetí daru – části kanalizačního a vodovodního řadu v lokalitě „Vrážka“ od J.D. 

Usnesení: 

RM souhlasí s přijetím daru od J. D. a to: 

- části vodovodního řadu umístěného v pozemcích parc.č. 2004/1, parc.č. 2004/2, parc.č. 3718/1, parc.č. 3718/3 

a parc.č. 3719 v obci a k.ú. Řevnice a to úsek mezi bodem 187 určeným souřadnicemi Y759769.67, 

X1060229.61 (napojení na veřejný vodovodní řad) a lomovým bodem 71 určeným souřadnicemi Y759880.02, 

X1060214.34 dle zaměření skutečného provedení stavby; 

- části kanalizačního řadu umístěného v pozemcích parc.č. 2004/1, parc.č. 3718/1, parc.č. 3718/3 a parc.č. 3719 

v obci a k.ú. Řevnice a to úsek mezi bodem 153 určeným souřadnicemi Y759773.30, X1060231.76 (napojení 

na městský kanalizační řad) a bodem 70 (kanalizační šachta) určeným souřadnicemi Y759881.03, 

X1060213,45 dle zaměření skutečného provedení stavby 

a doporučuje přijetí tohoto daru zastupitelstvu města ke schválení. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 30.11.2015 

 

23) Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – město Řevnice a obec Zadní 

Třebaň 

Usnesení: 

RM souhlasí s uzavřením dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací mezi městem Řevnice a 

obcí Zadní Třebaň, jejímž účelem je splnění zákonné povinnosti účastníků dohody upravit svá vzájemná práva a 

povinnosti a doporučuje uzavření této dohody zastupitelstvu města ke schválení. Podmínkou uzavření této 

smlouvy je předchozí uzavření darovací smlouvy s J. D., jejímž předmětem je přijetí části vodovodního a 

kanalizačního řadu v lokalitě Vrážka do majetku města Řevnice.     

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 30.11.2015 
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24) Autorský dozor – zateplení, výměna oken – budova č.p.174 - HZS  

Usnesení: 

RM schvaluje objednání autorského dozoru pro projekt „Zateplení a výměna oken budovy č.p. 174 - HZS“ u 

Ing. Karla Fouska, bytem Kutnohorská 329, Kostelec nad Černými lesy, IČ: 74574019. Odměna za výkon AD 

bude činit 900,- Kč s DPH /hod. s tím, že fakturovaný bude skutečný rozsah provedených prací. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/ Bc. Vaňková 

Termín: 30.12.2015 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 20.11.2015 

Další jednání RM č. 54 se uskuteční dne 27.11.2015. 

 

 

 

 

 

 

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

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


