
1 

 

 Zápis č. 28 
z jednání Rady města Řevnice dne 29. 5. 2015 

 

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

Omluven: 

Hosté: M. Tamchyna,  

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 28 

2. Kontrola usnesení z RM č. 27 

3. Žádost o odkup části pozemku parc.č. 3420 - J. Č. 

4. Audit ZŠ 

5. Výsledek hospodaření EKOS Řevnice, spol. s r.o. za měsíc duben 2015 

6. Smlouva o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury obce Lety  

7. Nákup osobního automobilu pro ředitele EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

8. Placení vodného a stočného – zálohové měsíční platby 

9. Analýza nákladů města na likvidaci odpadů, dlouhodobá koncepce nakládání s odpady 

10. Možnosti dostavby splaškové kanalizace 

11. Informace o novém ceníku pro prodej dřeva 

12. Smlouva o údržbě porostu uzavřené skládky TKO v Řevnicích - Farma Hlásná Třebaň – spol. EKOS 

Řevnice, spol. s r.o. 

13. Smlouva o výpůjčce veřejného prostranství – NAVE s.r.o. 

14. Žádost Mgr. D., o proplacení oken, které vyměnila v roce 2010 v č.p. 27 

15. Schválení záměru pořízení celku traktoru, nosiče kontejnerů, nakladače a navijáku pro TS 

16. VŘ – ½ úvazku na ekonomický odbor 

17. Žádost o výpůjčku Lesního divadla - Rockový Slunovrat 

18. Žádost o výpůjčku prostranství okolo Zámečku – 6. a 7.6.2015 – M. Zelený 

19. 2Q – žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení – obytný soubor 

20. Pikolín, z.s. – žádost o výpůjčku prostranství – 1.6.2015 

21.  Dotační titul OPŽP – prioritní osa 3 – zateplování obecních budov – projektová dokumentace 

 

1) Program jednání RM č. 28 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 28. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 27. 
 

3) Žádost o odkup části pozemku parc.č. 3420 - J. Č. 

Usnesení: 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku par.c. 3420 v obci a k.ú. Řevnice o celkové výměře 49 m
2
 a to části o 

výměře 6 m
2 

dle přiloženého
 
zákresu v katastrální mapě. Oddělovací geometrický plán nechá vyhotovit na své 

náklady kupující.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 22.6.2015 

 

4) Audit ZŠ 

Usnesení: 

RM vzala na vědomí informaci zástupce společnosti BDO Audit s.r.o., sídlo Olbrachtova 1980/5, Praha 4 ke 

zprávě o auditu ZŠ Řevnice. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.5.2015 

 

5) Výsledek hospodaření EKOS Řevnice, spol. s r.o. za měsíc duben 2015 

Usnesení: 

RM bere na vědomí výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za měsíc duben 2015. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Místostarostka/EKOS/Ing. Kodym 

Termín: 30.5.2015 

 

6) Smlouva o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury obce Lety  

Usnesení:  
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RM schvaluje Smlouvu o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury obce Lety, jako vlastníka a 

společností EKOS Řevnice, spol. s r.o. jako provozovatele, který zajistí odborné provozování části 

vodohospodářských zařízení vlastníka (obec Lety) za účelem zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění 

odpadních vod. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Místostarostka/EKOS/Ing. Kodym 

Termín: 30.5.2015 

 

7) Nákup osobního automobilu pro ředitele EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

Usnesení: 

RM souhlasí s návrhem jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. pana Ing. Davida Kodyma o záměru 

zakoupit osobní automobil pro společnost EKOS Řevnice, spol. s r.o.  

Schváleno:4 pro, 1 proti 

Zodpovídá: Starosta/Místostarostka/EKOS/Ing. Kodym 

Termín: 30.5.2015 

 

8) Placení vodného a stočného – varianty přechodu na zálohové měsíční platby 

Usnesení: 

RM schvaluje variantu B – tzv. kompromisní přechodu na zálohové měsíční platby vodného a stočného. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Místostarostka/EKOS/Ing. Kodym 

Termín: 30.5.2015 

 

 

9) Analýza nákladů města na likvidaci odpadů za rok 2014 

Usnesení: 

RM bere na vědomí analýzu nákladů města Řevnice na likvidaci odpadů za rok 2014 předloženou jednatelem 

společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. panem Ing. Davidem Kodymem. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Místostarostka/EKOS/Ing. Kodym 

Termín: 30.5.2015  

 

10) Možnosti dostavby splaškové kanalizace 

Usnesení: 

RM bere na vědomí návrh jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. pana Ing. Davida Kodyma o tom, že 

Město Řevnice začalo společně se společností EKOS Řevnice, spol. s r.o. a okolními obcemi připravovat dotačně 

podporované rozšíření čistírny odpadních vod a dostavbu splaškové kanalizace. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Místostarostka/EKOS/Ing. Kodym 

Termín: 30.5.2015 

 

11) Informace o novém ceníku pro prodej dřeva 

Usnesení: 

RM schvaluje od 1.7.2015 Ceník prodeje palivového dřeva předložený jednatelem EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

panem Ing. Davidem Kodymem. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Místostarostka/EKOS/Ing. Kodym 

Termín: 30.5.2015 

 

12) Smlouva o údržbě porostu uzavřené skládky TKO v Řevnicích – Farma Hlásná Třebaň a EKOS 

Řevnice, spol. s r.o. 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. pana Ing. Davida Kodyma o 

návrhu Smlouvy o údržbě porostu uzavřené skládky TKO v Řevnicích, která bude uzavřena mezi společností 

EKOS Řevnice, spol. s r.o. a Farmou Hlásná Třebaň a jejímž předmětem bude zajišťovat údržbu porostu 

uzavřené skládky TKO v Řevnicích kontrolovanou pastvou stáda ovcí. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.5.2015 

 

13) Smlouva o výpůjčce veřejného prostranství – NAVE s.r.o. 

Usnesení: 

RM schvaluje bezplatnou výpůjčku části pozemku parc. č. 111, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k. ú. 

Řevnice o výměře 8 m
2 

(2 x 4 m) z celkové výměry 2303 m
2
 společnosti NAVE s.r.o., IČO: 27143155, se sídlem 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 25, 252 30 Řevnice pro umístění 2 stolků a 4 židlí a to na
 
dobu určitou do 

31.12.2015. 
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Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 5.6.2015 

 

14) Žádost Mgr. D.,o proplacení oken, které vyměnila v roce 2010 v č.p.27 

Usnesení: 

RM trvá na usnesení RM ze dne 27.6.2014, která nesouhlasila s návrhem paní Mgr. J. D. na finanční vyrovnání 

za rekonstrukci bytu č. 3 v domě č.p.27 v Řevnicích, kterou provedla na vlastní náklady v roce 2010, neboť byla 

před rekonstrukcí bytu upozorněna na to, že jí bude povolena rekonstrukce s tím, že veškeré finanční náklady 

ponese sama. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.5.2015 

 

15) Schválení záměru pořízení celku traktoru, nosiče kontejnerů, nakladače a navijáku pro TS 

Usnesení:  

RM schvaluje záměr pořízení celku traktoru, nosiče kontejnerů, nakladače, a navijáku pro TS a ukládá EO 

zařadit tuto částku do RO č. 3/2015. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/TS/Ing. Mikula/EO/Ing. Tilsch 

Termín: 22.6.2015 

 

16) VŘ – ½ úvazek na EO 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci tajemnice o ukončeném výběrovém řízení na pozici referenta ekonomického 

odboru na ½ úvazku s nástupem ke dni 1.8.2015, kterým se stala paní Renata Duchoslavová. Zároveň od 

1.8.2018 dojde ke snížení pracovního úvazku vedoucího ekonomického odboru Ing. Vladislava Tilsche na ½ 

úvazek.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.5.2015 

 

17)Žádost o výpůjčku Lesního divadla - Rockový Slunovrat 

Usnesení: 

RM schvaluje bezplatnou výpůjčku areálu Lesního divadla společnosti just easy s.r.o., IČ: 25737970, se sídlem 

Vodárenská 252/3, 147 00 Praha 4 pro konání akce „Rockový Slunovrat“ dne 6.6.2015. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 5.6.2015 

 

18) Žádost o výpůjčku prostranství okolo Zámečku – 6. a 7.6.2015 – M. Zelený 

Usnesení: 

RM schvaluje bezplatnou výpůjčku části pozemku parc.č. 1271/1, ostatní plocha, zeleň v obci a k.ú. Řevnice 

(prostranství u budovy České pošty) dne 6.6. a 7.6.2015 v době od 10:00 do 22:00 hodin panu Milanu Zelenému, 

IČO: 13768484, Ke Mlýnu E223, Řevnice pro umístění dětského skákacího hradu a sezení s reprodukovanou 

hudbou s tím, že po akci bude vypůjčený prostor řádně uklizen a uveden do původního stavu.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 5.6.2015 

 

19) 2Q – žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení – obytný soubor 

Usnesení: 

RM pověřila starostu zadáním zpracování odborného stanoviska k dokumentaci pro stavební povolení – obytný 

soubor CORSO POD LIPAMI v Řevnicích. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 5.6.2015 

 

       20)Pikolín, z.s. – žádost o výpůjčku prostranství – 1.6.2015 

Usnesení: 

RM souhlasí s umístěním skákacího hradu z.s. Pikolín před budovou Zámečku dne 1.6.2015 v rámci Dne dětí. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 5.6.2015 

 

                 21)Dotační titul OPŽP – prioritní osa 3 – zateplování obecních budov – projektová dokumentace 

Usnesení: 
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RM bere na vědomí informaci o akceptaci projektů: „Zateplení a výměna oken budovy1.stupně ZŠ“ a  

„Zateplení a výměna oken budovy jídelny ZŠ“ v rámci výzvy Státního fondu životního prostředí ČR a schvaluje 

zadání zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu prováděcího projektu vč. zpřesnění 

rozpočtu a vytvoření výkazu výměr za částku 79 500,- Kč bez DPH (tj. 96 195,- Kč vč. DPH) pro budovu 1. 

stupně ZŠ a za částku 40 800,- Kč bez DPH (tj. 49 368,- Kč vč. DPH) panu Ing. Karlu Fouskovi. Náklady na 

projektovou přípravu jsou zahrnuty do způsobilých výdajů rozpočtu k dotaci. Z důvodu velmi krátkých termínů 

na přípravu realizace, která musí být zahájena o letních prázdninách 2015, schvaluje RM nabídku pana Ing. 

Karla Fouska na přímé oslovení. 

RM ukládá zajistit finanční krytí PD formou rozpočtového opatření do rozpočtu 2015, které bude předloženo ke 

schválení ZM. 

Schváleno: všemi hlasy  

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

Termín: 30.6.2015 

 

 

 

 

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

Ing. Tomáš Smrčka                                                                                           MgA. Marie Reslová 

         starosta                                                                                                           místostarostka 

 

 


