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 Zápis 
z jednání Rady města Řevnice č. 17 ze dne 13.3.2015 

 

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

Omluven:  

Hosté: MgA. M. Reslová, M. Tamchyna 

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 17 

2. Kontrola usnesení z RM č. 16 

3. Dodatek č. 1 ke SOSB-VB-ČEZ-IV-12-6017264/VB/01 ul. Sádecká, Sochorova-ELEKTROMONTÁŽE 

4. Odkup pozemků parc.č.  3206/5  a parc.č. 3206/6 – chodník v ul. Pod Drahou 

5. Smlouva o výpůjčce - hrobové místo - J. V 

6. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - byt č. 207 v č.p. 928 - p. C 

7. Uzavření nájemní smlouvy - byt č. 212 v č.p. 928 - p. C 

8. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace – „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice“ 

9. Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích – vícepráce 

10. Dodatek č. 3 – EKOS Řevnice – smlouva na odpady 

11. Dohoda o ukončení spolupráce - šéfredaktor časopisu RUCH  

12. ZŠ Řevnice – žádost o rozšíření auditu ZŠ na rok 2010-2012 

13. ZŠ Řevnice – žádost o zakoupení čistícího stroje 

14. EKOS Řevnice – Odepsání zbylé části nevymahatelné pohledávky – ZDIBE 

15. Návrh na uzavření licenční smlouvy – OSA, Praha 6 

16. Žádost o souhlas s využitím prostředků z prodeje nemovitostí za r. 2014 ve prospěch rozvoje města 

 

 

 

1) Program jednání RM č. 17 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 17. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 16 
 

3) Dodatek č. 1 ke SOSB-VB-ČEZ-IV-12-6017264/VB/01 ul. Sádecká, Sochorova-

ELEKTROMONTÁŽE 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6017264/VB/01 Řevnice, Sádecká 75 – kVN, TS, kNN a 

NN ze dne 12.1.2015, jehož předmětem je rozšíření pozemků dotčených věcným břemenem o pozemek parc. č. 

711 a pozemek parc. č. 737 v obci a k.ú. Řevnice. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.3.2015 

 

4) Odkup pozemků parc.č.  3206/5  a parc.č. 3206/6 – chodník v ul. Pod Drahou 

RM schvaluje  koupi pozemku parc. č. 3206/5, ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku parc. č. 3206/6, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v obci a k.ú. Řevnice od paní J. K., 252 30 Řevnice za celkovou kupní 

cenu 31.100,- Kč (100,- Kč/m
2
) a doporučuje koupi tohoto pozemku zastupitelstvu města ke schválení. 

Rozpočtově kryto z  § 3636/pol. 6130 (nákup pozemků). 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 27.4.2015 

 

5) Smlouva o výpůjčce - hrobové místo - J. V. 

RM schvaluje bezplatnou výpůjčku hrobového místa ve formě hrobky (číslo dvouhrobky: 544 – 545) na 

veřejném pohřebišti města Řevnice umístěném na Šiberném vrchu paní J. V., 252 30 Řevnice na dobu 10 let. 

Důvodem výpůjčky je rozhodnutí Národního výboru ze dne 15. května 1945, na základě kterého není pozůstalým 

po panu J. V.,  který zemřel jako dobrovolník v boji o Radotín v květnu 1945, účtována cena za nájem 

hrobového místa ani úhrada za služby spojené s nájmem hrobového místa. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.3.2015 

6) Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - byt č. 207 v č.p. 928 - p. C. 



 

2 

 

RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu pro důchodce a tělesně postižené občany 

uzavřené dne 30.4.2012 mezi městem Řevnice a paní V. C. a to ke dni 31.3.2015. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.3.2015 

 

7) Uzavření nájemní smlouvy - byt č. 212 v č.p. 928 - p. C. 

RM schvaluje pronájem bytu č. 212 v domě č. p. 928 paní V.C., s adresou trvalého pobytu, Řevnice a uzavření 

nájemní smlouvy. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015 s každoročním 

obnovováním v příštích 4 letech. Výše nájemného činí 60,- Kč/m
2
/měsíc. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.5.2015 

 

8)  Schválení smlouvy o poskytnutí dotace – „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě 

Řevnice“ 

RM bere na vědomí informaci o obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši:  

2 028 714,10 Kč a 144 908,15 Kč. 

RM schvaluje návrh Smlouvy č.14180516 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Ing. Tilsch/Slámová 

Termín: 31.3.2015 

 

9) Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích – vícepráce informace 

RM bere na vědomí informaci o zatím dodavatelem uplatněných nákladech na vícepráce spojené se stavbou 

„Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“ ve výši 419 797,76 Kč bez DPH (tj. 

507 955,30 Kč vč. DPH) s tím, že tyto náklady na vícepráce budou  do 10 dní generálním dodavatelem stavby 

dále zpřesněny a vzájemně s investorem odsouhlaseny. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Slámová 

Termín: 27.3.2015 

 

10) Dodatek č. 3 – EKOS Řevnice – smlouva na odpady  

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zajištění komplexních služeb v oblasti odpadového 

hospodářství uzavřené 18.2.2008 se společností EKOS Řevnice, spol. s r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 

47551828, jehož předmětem je změna přílohy č. 2 smlouvy z důvodů doplnění sazby za likvidaci odpadu ze 

sběrného dvora pomocí velkokapacitních kontejnerů. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EKOS/Ing. Kodym 

Termín: 13.3.2015 

 

11) Dohoda o ukončení spolupráce - šéfredaktor časopisu RUCH  

RM bere na vědomí informaci o uzavření Dohody o ukončení Dohody o provedení práce – šéfredaktor časopisu 

RUCH s panem Mgr. Tomášem Hromádkou ke dni 15.3.2015 a vyslovuje mu poděkování za jeho dosavadní 

spolupráci. 

RM ukládá tajemnici vypsat výběrové řízení na šéfredaktora časopisu RUCH - termín do 18.3.2015.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 13.3.2015 

 

12) ZŠ Řevnice – žádost o rozšíření auditu ZŠ na rok 2010-2012 

RM neschvaluje rozšíření auditu ZŠ o roky 2010-2012, jelikož audity za uvedené období jsou zpracované a 

ukládá tajemnici audity z let  2010-2012 ředitelce ZŠ předat. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 13.3.2015 

 

13) ZŠ Řevnice – žádost o zakoupení čistícího stroje 

RM schvaluje zakoupení podlahového čistícího stroje Karcher BR 40/10 C ADv za částku 43.990,- Kč bez DPH, 

53.228,- Kč vč. DPH pro úklid jídelny a rozšířené budoucí kapacity ZŠ z rozpočtu školy na rok 2015 kapitola 

DHIM 5137.   
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 13.3.2015 
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14) EKOS Řevnice – Odepsání zbylé části nevymahatelné pohledávky - ZDIBE 

RM schvaluje  odepsání zbylé části nevymahatelné pohledávky za ZDIBE spol. s r.o., Stašov 147, Zdice, 

IČ:61683507, kterou má tato společnost vůči společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., Na Bořích 1077, Řevnice ve 

výši 99.999,40 Kč. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 13.3.2015 

 

15) Návrh na uzavření licenční smlouvy – OSA, Praha 6 

RM schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva 

k dílům hudebním, z.s., Čs. armády 20, 160 56 Praha 6, IČ: 63839997, jejímž předmětem je úhrada ve výši 604,- 

Kč bez DPH, 731,- Kč vč. DPH za pořádání koncertu „Novoroční Two Voices dne 9.1.2015. 

Rozpočtově kryto z § 3392/ pol. 5179. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 13.3.2015 

 

16)Žádost o souhlas s využitím prostředků z prodeje nemovitostí za rok 2014 ve prospěch rozvoje 

města 

RM bere na vědomí informaci ekonomického odboru o kladném posouzení žádosti města Českou spořitelnou, 

a.s. o souhlas s využitím prostředků z prodeje nemovitostí za rok 2014 ve prospěch rozvoje města Řevnice. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Ing. Tilsch 

Termín: 13.3.2015 

  

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 16.3.2015 

Příští jednání RM bude dne 20.3.2015 

 

 

 

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

  Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                              Mgr. Ondřej Skripnik, PhD., místostarosta            

 

 

 


