
 

1 

 

 Zápis č. 22 

z jednání Rady města Řevnice dne 17.4.2015 

 

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

Omluven: Mgr. R. Henych 

Hosté: M. Tamchyna  

Zapisovatel: Ing. A. Bečková  

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 22 

2. Kontrola usnesení z RM č. 21 

3. Společnost EKOS Řevnice, spol. s r.o. – návrh Dodatku č. 1 

4. Poptávka – Projektová dokumentace-rekonstrukce místních komunikací 

5. Ceník a postup při používání informačních zařízení ve vlastnictví města Řevnice 

6. Pochod za brdskou čarodějnicí 

7. Přidělení bytu č. 219 – E. J. 

8. Odpis nedobytné pohledávky - nedoplatku z vyúčtování úhrad za služby - byt č. 210 v č.p. 928 

9. Přidělení bytu č. 212 – R. B. 

10. Návrh dopravního opatření v Řevnicích 

11. Žádost o udělení výjimky z velikosti pozemku – Mgr. M. K.  

12. Žádost o schválení stavebních úprav v objektu č.p. 3 – o.s. Náruč 

13. Poptávka- Výkon činnosti TDI a BOZP na akci „Přístavba základní školy Řevnice“ 

14. Smlouva o poskytnutí dotace – „Zateplení budovy základní školy v Řevnicích č.p. 600“ 

15. Smlouva o poskytování právních služeb – advokát JUDr. Petr Jonáš 

 

 

1) Program jednání RM č. 22 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 22. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 21 

 

 

3) Společnost EKOS Řevnice, spol. s r.o. – návrh Dodatku č. 1 

Usnesení: 

RM schvaluje účetní závěrku společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za rok 2014 předloženou jednatelem 

společnosti Ing. Davidem Kodymem.  

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele stanovení variabilní částky odměny jednatele 

společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., jehož předmětem jsou nová Pravidla pro stanovení variabilní roční části 

odměny pro rok 2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 30.4.2015 

 

 

4) Poptávka - Projektové dokumentace – rekonstrukce místních komunikací  

Usnesení:  

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na zpracování zakázky: „Projektová 

dokumentace – rekonstrukce místních komunikací“(I. stavební objekt: Havlíčkova, Jiráskova, Švabinského a 

část ulice Žižkova, II. stavební objekt: části ulic Legií, Školní, Mírová, Mařákova) firmu EKIS spol. s r.o., 

Náchodská 2421, Praha 9, za nabídkovou cenu:  302 500,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy 

o dílo.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Kadlec/Slámová 

Termín: 30.4.2015 

 

 

5) Ceník a postup při používání informačních zařízení ve vlastnictví města Řevnice 

Usnesení: 

RM schvaluje Ceník a postup při používání informačních zařízení ve vlastnictví města Řevnice s účinností od 

20.4.2015 a ruší Ceník a postup při používání informačních zařízení ve vlastnictví města Řevnice schválený RM  

dne 20.2.2015 (viz. zápis č. 14). 

Schváleno:všemi hlasy  
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Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.5.2015 

 

 

6) Pochod za brdskou čarodějnicí 

Usnesení: 

RM schvaluje a uděluje souhlas s povolením vjezdu do lesa při pořádání nočního pochodu „Za brdskou 

čarodějnicí“, který pořádá Pionýr, z.s. – 117. skupina Kalich (Martin Prejza – cincila@117.cz – tel. 728 338 336) 

z pátku 24. dubna na sobotu 25. dubna 2015 za těchto podmínek stanovených správcem městského lesa Ing. 

Lojdou: 

 nedojde k poškození stromů např. připevňováním cedulí, plánků atp.; 

 zakazuje se rozdělávání ohňů; 

 nebude vstupováno do mladých nezajištěných kultur; 

 po ukončení akce bude prostor uveden do původního stavu (odpady, vybavení související s pořádáním 

závodu); 

 zástupce pořadatele si nejpozději den před konáním akce vyzvedne u společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

klíče od závor – Bc. Kubásek, tel.: 702041427;  

 povolení k vjezdu do lesa proti vratné záloze 1000,- Kč, klíč bude vrácen nejpozději v následující pracovní 

den po konání akce; 

 závory budou bezprostředně po projití uzamykány; 

 případné dotazy budou řešeny se správcem lesa Ing. Lojdou, tel. 605877996; 

 o akci bude informován předseda Mysliveckého sdružení Řevnice, tel. 603553194. 

RM pověřuje společnost EKOS Řevnice, spol. s r.o. jednáním s pořadatelem akce a zajištěním splnění podmínek. 

Schváleno:všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 23.4.2015 

 

 

7) Přidělení bytu č. 219 – E. J. 

Usnesení: 

RM schvaluje na doporučení sociální a zdravotní komise přidělení bytu č. 219 v domě č.p. 928 paní E.J.,  

s adresou trvalého pobytu, Řevnice. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 17.4.2015 

 

 

8) Odpis nedobytné pohledávky - nedoplatku z vyúčtování úhrad za služby - byt č. 210 v č.p. 928 

Usnesení: 

RM schvaluje odpis nedobytné pohledávky ve výši 120,- Kč, která vznikla jako nedoplatek z vyúčtování úhrad za 

služby spojené s užíváním bytu č. 210 v domě č.p. 928 za období 1.1.2013 -  25.1.2013.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 22.5.2015 

 

 

9) Přidělení bytu č. 212 v č.p. 928 – R. Beňová 

Usnesení: 

RM schvaluje na doporučení sociální a zdravotní komise přidělení bytu č. 212 v domě č.p. 928 paní R. B., 

s adresou trvalého pobytu, 274 01 Slaný. 
Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 17.4.2015 

 

 

10)  Návrh dopravního opatření v Řevnicích 

Usnesení: 

RM schvaluje tento postup projednání a přípravy realizace dopravních opatření vedoucích ke zklidnění dopravy 

ve městě: 

- informační článek do Ruchu s  dotazníkem občanům 

- veřejné projednání  za účasti  dopravní komise, projektanta a RM 

- projednání na ZM 

- zadání  projektu na základě projednání. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice  
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Termín: 20.4.2015 

 

V 11:30 odchází z jednání rady města paní Kovářová. 

 

 

11) Žádost o udělení výjimky z velikosti pozemku Mgr. M. K. 

Usnesení: 

RM předává žádost o udělení výjimky z velikosti pozemku pro přestavbu rekreační chaty na rodinný dům na 

pozemcích parc.č. 1142 a parc.č. 1143 v obci a k.ú. Řevnice architektonicko-stavební komisi k projednání a to 

zejména s ohledem na poměr velikosti zastavěné plochy plánovaného rodinného domu k celkové velikosti 

pozemku. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 24.4.2015 

 

 

12) Žádost o schválení stavebních úprav v objektu č.p. 3 – o.s. Náruč 

Usnesení: 

RM schvaluje na žádost občanského sdružení Náruč stavební úpravy objektu č.p. 3 na náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad v Řevnicích za účelem rozšíření provozu kavárny Modrý domeček (vybudování nástavby nad 

původním sociálním zařízením, vybudování nové kuchyně, šaten, skladových prostor a sociálních zařízení). 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/ 

Termín: 20.4.2015 

 

 

13)Poptávka -  Výkon činnosti TDI a BOZP na akci „Přístavba základní školy Řevnice“ 

Usnesení:  

RM schvaluje vítěze poptávkového řízení na Výkon činnosti technický dozor investora (dále jen TDI) a 

koordinátora BOZP, na akci: „Přístavba základní školy Řevnice“, pana Ing. Jaroslava Boráka, Imrychova 883/9, 

Praha 4 za nabídkovou cenu 23 700,- Kč/měsíc.  

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o výkonu TDI a BOZP s vítězným uchazečem a pověřuje starostu města jejím 

podpisem.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Slámová 

Termín: 20.4.2015 

 

 

14) Smlouva o poskytnutí dotace – „Zateplení budovy základní školy v Řevnicích č.p. 600“ 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace – „Zateplení základní školy 

v Řevnicích č.p. 600“. 

RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 14192843 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: 20.4.2015 

 

 

15) Smlouva o poskytování právních služeb – advokát JUDr. Petr Jonáš 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s advokátem JUDr. Petrem Jonášem,  ev. č. 

ČAK: 10499,  IČ: 66472989, se sídlem: Svornosti 172, Jesenice u Prahy, jejímž předmětem je poskytovat městu 

Řevnice právní služby za dohodnutou smluvní odměnu za hodinovou sazbou ve výši 1.500,- Kč bez DPH a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.4.2015 

 

 

 

 

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

   Ing. Tomáš Smrčka                                                                                           Marie Reslová 

             starosta                                                                                                     místostarostka 


