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Zápis č.48 
z jednání Rady města Řevnice dne 16.10.2015 

 

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

Omluven: Ing. P. Kozák 

Host: M. Tamchyna,p.Dvořák-lokalita Za Vodou, Mladý hlas Řevnic - sl.Hejzlarová a Vaňková – naučná stezka 

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 48 

2. Kontrola usnesení z RM č. 47 

3. Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou - nárok na pozemky 

4. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc.č. 194 a parc.č. 2689/21 

5. Záměr pronájmu pozemků parc.č. 194 a parc.č. 2689/26 

6. Školní jídelna ZŠ Řevnice - navýšení kapacity 

7. Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru – MŠ Řevnice 

8. Žádost o souhlas s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu – MŠ Řevnice 

9. Žádost o umístění billboardu – 2Q 

10. Dobrovolní hasiči - nové lino 

11. Poptávka – výměna vodoměrů v č.p.928 a č.p.27 

12. Smlouva o dočasném užívání pozemku – Česká televize 

13. Společnost 2Q s.r.o. – vyjádření ve věci postupu města Řevnice 

14. Stížnost občanů z ulice Růžová 

15. Naučná stezka Řevnice 

 

 

1) Program jednání RM č. 48 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 48. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 47 
 

3) Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou - nárok na pozemky 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci, že Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou nebude na základě rozhodnutí 

Generální rady Řádu podávat žalobu dle § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi, ve věci neoprávněného přechodu pozemku parc. č. 9/1 a pozemku parc. 

č. 26 v obci a k.ú. Řevnice do vlastnictví města Řevnice v rozporu s tzv. blokačními paragrafy.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.12.2015 

 

4) Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc.č. 194 a části pozemku parc. č. 

2689/26 

Usnesení: 

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 17.12.2012 s panem E. D., jejímž předmětem je 

užívání pozemku parc. č. 194 a části pozemku parc.č. 2689/26 (dříve parc.č. 2689/21) v obci a k.ú. Řevnice, a to 

dohodou k 31.12.2015.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.12.2015 

 

5) Záměr pronájmu pozemků parc.č. 194 a parc.č. 2689/26 

Usnesení: 

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 194 o výměře 88 m
2
 (zastavěná plocha a nádvoří) a 

pozemku parc.č. 2689/26  o výměře 192 m
2
 (ostatní plocha, zeleň), oba v obci a k.ú. Řevnice. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Bečková 

Termín: 19.10.2015 
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6) Školní jídelna ZŠ Řevnice - navýšení kapacity 

Usnesení: 

RM  schvaluje s účinností od 1.11.2015 navýšení kapacity školní jídelny Základní školy Řevnice, s místem 

poskytování služeb na adrese Legií 662, 252 30 Řevnice, ze stávajících 600 stravovaných na 700 stravovaných. 

Rada města schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu 

Středočeského kraje.    

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/ Ing. Bečková 

Termín: 31.10.2015 

 

7) Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru – MŠ Řevnice 

Usnesení: 

RM souhlasí s přijetím daru - monitoru ASUS LCD VN247HA24 Led v ceně 4.000,- Kč - Mateřskou školou 

Řevnice od firmy Metronomy CZ, s.r.o., se sídlem Herrmannova 120, 25230 Řevnice, IČ: 27120422. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice            

Termín: 31.10.2015 

 

8) Žádost o souhlas s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu – MŠ Řevnice 

Usnesení: 

RM schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ ve výši 52.424,- Kč na havarijní opravy plotu 

zahrady mateřské školy.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.10.2015 

 

9) Žádost o umístění billboardu – 2Q spol. s r.o., Praha 8 

Usnesení: 

RM souhlasí s umístěním billboardu společnosti 2Q spol. s r.o., Křižíkova 196/18, Praha 8-Karlín, IČ: 25797859 

v ulici Pod Lipami ve vlastnictví města Řevnice. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.10.2015 

 

10) Dobrovolní hasiči - nové lino 

Usnesení: 

RM souhlasí s nabídkou výměny podlahové krytiny PVC u dobrovolných hasičů v čp. 174 v hodnotě 51 816,- Kč 

bez DPH (62 698,- Kč s DPH) od Karla Hořejšího, Karlštejn 350, 267 18 KARLŠTEJN, IČ: 88303942, DIČ: 

CZ7602230625 a ukládá EO zajistit objednávku. Oprava je kryta z rozpočtu dobrovolných hasičů. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Kadlec 

Termín: 31.10.2015 

 

11) Poptávka – výměna vodoměrů č.p. 928 a č.p. 27 

Usnesení: 

RM schvaluje vítěze poptávkového řízení na dodávku a montáž bytových vodoměrů firmu IRTN s.r.o., 

Hvožďanská 3, Praha 4, za nabídkovou cenu 40 365,- Kč vč. DPH. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybranou firmou. 
Schváleno: všemi hlasy  

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

Termín: 25.10.2015 

 

12) Smlouva o dočasném užívání pozemku – Česká televize 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dočasném užívání pozemků se společností Česká televize Kavčí hory, Praha 4, 

IČ:00027383 na den 25.10.2015 (neděle) od 5.30 hodin do 12.30 hodin ( viz.mapa – od Klementýny po Modrý 

domeček) pro natáčení příběhu z detektivního cyklu s názvem Detektivové od Nejsvětější trojice v režii Jana 

Hřebejka za částku 5.000,- Kč bez DPH, tj. 6.050,- Kč s DPH. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/TS/Ing.Mikula 

Termín: 25.10.2015 
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13) Společnost 2Q s.r.o. – vyjádření ve věci postupu města Řevnice 

Usnesení: 

RM bere na vědomí vyjádření JUDr. Petra Jonáše ve věci možnosti dalšího postupu města Řevnice ve věci 

smlouvy o převodu nemovitosti uzavřené se společností 2Q spol. s r.o. 

RM ukládá tajemnici MÚ ve spolupráci s předsedou finančního výboru přípravu podkladů pro zpracování 

návrhu doporučeného dodatku smlouvy včetně vyčíslení smluvní pokuty, vše podle závěrů právního posouzení.   

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/FV/Ing.Harrtmann 

Termín: 25.10.2015 

 

14) Stížnost občanů z ulice Růžová  

Usnesení:  

RM ukládá tajemnici MÚ a EO v případě, že budou předloženy další žádosti na výstavbu chodníků svépomocí či 

z materiálu dodaného nebo financovaného městem předložit tuto žádost stavebně urbanistické komisi a současně 

zpracovat koncept chodníků pro danou lokalitu.  

RM ukládá EO zajistit poptávku projekčních služeb pro zpracování projektu realizace vsakovacích objektů 

v dotčené části ulice Růžová.  

Schváleno: všemi hlasy  

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

Termín: 30.10.2015 

 

15) Naučná stezka Řevnice 

Usnesení:  

RM bere na vědomí informaci ing. Hejzlarové o přípravě konceptu naučné stezky Řevnice.   

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 25.10.2015 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 19.10.2015 

Další jednání RM č. 49 se uskuteční dne 23.10.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


