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Zápis č. 44 
z jednání Rady města Řevnice dne 18.9.2015 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, I. Kovářová, MgA. M. Reslová, Ing. P. Kozák,  

Omluven: Mgr. R. Henych, Mgr. O. Skripnik PhDr. 

Host: M. Tamchyna 

Zapisovatel: Ing. A. Bečková 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 44 

2. Kontrola usnesení z RM č. 43 

3. Navýšení rozpočtu Městského kulturní střediska 

4. Aktualizace kalkulace vodného a stočného na rok 2015 

5. Aktualizace plánu hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. na rok 2015 

6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o.  

7. Dodatek č. 6 ke smlouvě o zajištění vodohospodářské infrastruktury města Řevnice 

8. Pořízení okenních žaluzií do budovy jídelny ZŠ Řevnice 

9. Pořízení okenních žaluzií do budovy 1. stupně ZŠ Řevnice 

10. Pronájem pozemků v ulici Náplavní jako deponie společnosti 2Q spol. s r.o. 

11. Umístění reklamních billboardů – EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

12. Zpracování zadání pro výběrové řízení na webové stránky města – WeDeCom s.r.o. 

13. Žádost o dohodu o ukončení smlouvy na pronájem Lesního divadla - Aerofilms s.r.o. 

14. Jmenování člena Školské rady při ZŠ Řevnice 

15. Jmenování  komise - VŘ na akci: „Zateplení, výměna oken a kotle budovy hasičské zbrojnice -Město 

Řevnice“ 

16. Rekonstrukce místních komunikací – ulic Kozinova a Husova – vícepráce 

17. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 2689/2  – 26.9.2015 – A. Langr 

 

 

1) Program jednání RM č. 44 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 44. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 43 
 

3) Navýšení rozpočtu Městského kulturní střediska 

Usnesení: 

RM schvaluje navýšení rozpočtu Městského kulturní střediska:  

- o 20.000,- Kč (na honoráře), tzn. přesun z §3429, položky 5192 do §3392, položky 5179;  

- o 30.000,- Kč (na přípravu oslav 100 let Lesního divadla v Řevnicích v roce 2016), tzn. přesun z §3429, 

položky 5192 do §3392, položky 5169. 

RM ukládá vedoucímu ekonomického odboru zapracovat tyto přesuny do rozpočtového opatření č. 6. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Ing. Tilsch 

Termín: 3.10.2015 

 

 

4) Aktualizace kalkulace vodného a stočného na rok 2015 

Usnesení: 

RM schvaluje aktualizaci kalkulace vodného a stočného na rok 2015, kterou předložil jednatel společnosti EKOS 

Řevnice, spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 47551828 pan Ing. David Kodym (výše 

vodného a stočného se nemění, snižuje se zisk společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. o 334 tis. Kč, zvyšuje se 

nájemné městu Řevnice za užívání vodovodu a splaškové kanalizace o 314 tis. Kč a navyšuje se režie společnosti 

EKOS Řevnice, spol. s r.o. o 20 tis. Kč). 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Místostarostka 

Termín: 3.10.2015 

 

 

5) Aktualizace plánu hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. na rok 2015 

Usnesení: 

RM schvaluje aktualizaci plánu hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, 

252 30 Řevnice, IČ: 47551828 na rok 2015, který v souvislosti s výrazným poklesem zisku z vodného a stočného 
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předpokládá záporný hospodářský výsledek, současně však počítá s nárůstem nájemného placeného městu 

Řevnice za užívání vodovodu a splaškové kanalizace o cca 690 tis. Kč. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Místostarostka 

Termín: 3.10.2015 

 

 

6) Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o.  

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele uzavřené dne 18.4.2014 mezi 

společností EKOS Řevnice, spol. s r.o. a Ing. Davidem Kodymem, jehož předmětem je změna pravidel pro 

stanovení variabilní roční části odměny – 2015 (snižuje se podíl jednatele na zvýšení provozního zisku z 15% na 

13,5% a v podmínce pro vyplacení variabilní roční části odměny se zvyšuje podíl nájemného z 15% na 20%). 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Místostarostka 

Termín: 3.10.2015 

 

 

7) Dodatek č. 6 ke smlouvě o zajištění vodohospodářské infrastruktury města Řevnice 

Usnesení: 

RM schvaluje zavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města 

Řevnice uzavřené dne 30.6.2010 mezi městem Řevnice a společností EKOS Řevnice, spol. s r.o., jehož předmětem 

je zvýšení nájemného ze 100 tis. Kč/měsíc na 125 tis. Kč/měsíc počínaje 1.10.2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Místostarostka 

Termín: 3.10.2015 

 

 

8) Pořízení okenních žaluzií do budovy jídelny ZŠ Řevnice 

Usnesení: 

RM schvaluje nákup a montáž okenních žaluzií do budovy jídelny ZŠ Řevnice na základě nabídkového rozpočtu 

předloženého firmou Invessales spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 62957678 v 

předpokládané výši 19 423,- Kč vč. DPH. RM souhlasí s vystavením objednávky. RM ukládá EO zařadit částku 

ve výši 19.423,- Kč vč. DPH do RO č. 6/2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/ Ing. Tilsch/ Bc. Vaňková 

Termín: 18. 9. 2015 

 

 

9) Pořízení okenních žaluzií do budovy 1. stupně ZŠ Řevnice 

Usnesení: 

RM schvaluje nákup a montáž okenních žaluzií do budovy 1. stupně ZŠ Řevnice na základě nabídkového 

rozpočtu předloženého firmou Invessales spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 

62957678 v předpokládané výši 75 402,- Kč vč. DPH. RM souhlasí s vystavením objednávky. 

RM ukládá EO zařadit částku ve výši 75.402,- Kč vč. DPH do RO č. 6/2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/ Ing. Tilsch/Bc. Vaňková 

Termín: 18. 9. 2015 

 

 

10) Pronájem pozemků v ulici Náplavní jako deponie společnosti 2Q spol. s r.o. 

Usnesení: 

RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 3281/2 o výměře 441 m
2
, pozemku parc.č. 3280/2 o výměře 431 m

2
, 

pozemku parc. č. 3280/3 o výměře 422 m
2
, pozemku parc. č. 3278/1 o výměře 417 m

2
,  pozemku parc. č. 3278/2 o 

výměře 567 m
2
 a části pozemku parc. č. 3281/1 o výměře 344 m

2
 (ulice Náplavní) v období 1.10.2015 – 31.9.2016 

společnosti 2 Q spol. s r.o. , IČO: 25797859, se sídlem Praha 8, Křižíkova 18, PSČ 186 00 za účelem uložení 

materiálu v souvislosti s výstavbou veřejné cesty a bytových domů za č. p. 2 (projekt „CORSO POD LIPAMI“) 

za celkové nájemné 30.000,-Kč/rok a za podmínky, že nájemce odstraní na pronajatých pozemcích náletové 

dřeviny a bude na nich udržovat travní porost. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 30.9.2015 
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11) Umístění reklamních billboardů – EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

Usnesení: 

RM schvaluje umístění reklamních billboardů (nabídka prodeje palivového dřeva) společnosti EKOS Řevnice, 

spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, 25230 Řevnice, IČ: 47551828 na městských pozemcích parc.č. 3619/1 a 

3673/6 v obci a k.ú. Řevnice. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.9.2015 

 

12) Zpracování zadání výběrového řízení na webové stránky města – WeDeCom s.r.o. 

Usnesení: 

RM schvaluje objednání zpracování zadání výběrového řízení na nové webové stránky města Řevnice firmě 

WeDeCom s.r.o., IČ: 28465229, se sídlem Jaselská 348/3, 160 00 Praha 6 za částku 4.000,- Kč vč. DPH. 

Rozpočtově kryto z §6171, položky 5168. 

Schváleno: všemi hlasy 

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

Termín: 30.9.2015 

 

 
13) Žádost o dohodu o ukončení smlouvy na pronájem Lesního divadla - Aerofilms s.r.o. 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy na pronájem Lesního divadla uzavřené dne 7.9.2015 mezi 

společností Aerofilms s.r.o., IČ: 27154271, se sídlem Jirečkova 1008/8, 170 00 Praha 7 a městem Řevnice za 

účelem pořádání akce „Potlach Amerika“ dne 18. září 2015.  

RM souhlasí s vrácením již uhrazeného nájemného ve výši 5.000,- Kč + DPH. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 18.9.2015 

 
14) Jmenování člena Školské rady při ZŠ Řevnice 

Usnesení: 

RM jmenuje s účinností od 18. září 2015 do Školské rady při ZŠ Řevnice za město Řevnice paní RNDr. Hanu 

Ripkovou, Ph.Dr. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.9.2015 

 

 

15) Jmenování  komise - VŘ na akci: „Zateplení, výměna oken a kotle budovy hasičské zbrojnice 

-Město Řevnice“ 

Usnesení: 

RM schvaluje komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na dodavatele stavebních prací na akci: „Zateplení, 

výměna oken budovy hasičské zbrojnice – město Řevnice“ ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Bohdana Slámová, 

Jakub Jakupaj, Jan Hruška, Libor Kvasnička. Náhradníci: Mgr. Renata Henych, Ing. Vladislav Tilsch. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/ Ing. Tilsch/ Bc. Vaňková 

Termín: 29. 9. 2015 

 

  

16) Rekonstrukce místních komunikací - ulic Kozinova a Husova - vícepráce 

Usnesení: 

RM schvaluje uvedené vícepráce spojené se stavbou „Rekonstrukce místních komunikací – ulic Kozinova a 

Husova“, na základě předložených jednotlivých rozpočtů.  

RM schvaluje uzavření  Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1428 ze dne 1.10.2014, kterým se navyšuje cena díla o 

766 153,57 Kč bez DPH (tj. 927 045,82 Kč vč. DPH). Hrazeno bude z úspory vzniklé při akci „Zkvalitnění 

dopravní obslužnosti prostoru vkladového nádraží Řevnice“.  

RM ukládá EO zařadit částku ve výši 927 045,82 Kč vč. DPH do RO č. 6/2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

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

Termín: 20.9.2015 
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17) Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 2689/2  – 26.9.2015 – A. Langr 

Usnesení: 

RM schvaluje bezplatnou výpůjčku části pozemku parc.č. 2689/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a 

k.ú. Řevnice (prostor mezi budovou „Sklad_13“ a komunikací) dne 26.9.2015  v době od 15:00 do 24:00 hodin 

panu Adamu Langrovi, Selecká 1013, 252 30 Řevnice za účelem využití pro sezení návštěvníků klubového 

festivalu Rockový Slunovrat a to za podmínky, že bude vypůjčený prostor vrácen řádně uklizený a uvedený do 

původního stavu. 

RM schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, o ochraně nočního klidu a regulaci 

hlučných činností a povoluje konání hudební produkce Rockového Slunovratu dne 26.9.2015 v budově 

„Sklad_13“ do 23:00 hod.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 22.9.2015 

 

 

Zápis vyhotoven dne 21.9.2015. 

Další jednání RM č. 45 se uskuteční dne 25.9.2015. 

 

 

 

 

 

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

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


