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Zápis č. 38 
z jednání Rady města Řevnice dne 7.8.2015. 

 

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

Omluven:  

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 38 

2. Kontrola usnesení z RM č. 37 

3. Výpůjčka části pozemku parc.č. 114/1 - p. Kotršal – Malá Morava 

4. Prodej pozemku parc.č. 3420/2 - J. Č. 

5. Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě - prodloužení splaškové a dešťové kanalizace v ul. Broncova 

6. Smlouva na pronájem LD – Taneční studio Dobřichovice 

7. EKOS Řevnice spol. s r.o.  – odpis nevymahatelné pohledávky 

8. SOSB-VB-ČEZ-IV-12-6018676/VB/01-ul. Jiráskova 

9. OZV č.2/2015, o zřízení městské policie 

10.  Výběrové řízení – referent SO 

11. Dodatek č.1 ke Smlouvě o partnerské spolupráci – Dobnet, o.s. 

12. Výběrové řízení na svoz a likvidaci odpadů 

13. Smlouva o řízení projektu: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, etapa II“ 

14. Poptávka -  Výkon činnosti TDI na akci „Zateplení, výměna oken budovy 1. stupně ZŠ a školní jídelny 

15. Rekonstrukce smuteční obřadní síně na hřbitově 

16. Zveřejňování smluv na webu města – příprava směrnice 

 

 

1) Program jednání RM č. 38 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 38. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 37 

 

3) Výpůjčka části pozemku parc.č. 114/1 - p. Kotršal – Malá Morava s.r.o. 

Usnesení: 

RM schvaluje bezplatnou výpůjčku části pozemku parc.č. 114/1 v obci a k.ú. Řevnice – 8 m
2
 z celkové výměry 

6018 m
2
 společnosti Malá Morava s.r.o., IČ: 02299801, Drašarova 1549, 266 01 Beroun a to do 31.12.2015 za 

účelem umístění předzahrádky (2 dřevěné teakové stolky se židlemi) do 31.12.2015.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 6.8.2015 

 

4) Prodej pozemku parc.č. 3420/2 - J. Č. 

Usnesení: 

RM souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 3420/2 o výměře 6 m
2
, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 

3420 (zahrada) v obci a k.ú. Řevnice o výměře 49 m
2
 na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 

2064-65/2015 ze dne 29.6.2015 za kupní cenu 6.000,- Kč a doporučuje zastupitelstvu města tento prodej ke 

schválení. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 30.9.2015 

 

5) Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě - prodloužení splaškové a dešťové kanalizace v ul. Broncova 

Usnesení: 

RM souhlasí s budoucím bezplatným převzetím do majetku města:  

- zkolaudovaného prodloužení stoky „CD“ stávajícího řadu splaškové kanalizace v pozemcích parc. č. 3535/7 a 

parc.č. 609/8 v obci a k.ú. Řevnice v celkové předpokládané délce 33 m; 

- zkolaudovaného prodloužení stoky „B1C1“ stávajícího řadu dešťové kanalizace v pozemcích parc. č. 3535/7 a 

parc.č. 609/8 v obci a k.ú. Řevnice v celkové předpokládané délce 22 m; 

a doporučuje toto bezúplatné převzetí ke schválení zastupitelstvu. 

RM souhlasí s budoucím bezplatným zřízením služebnosti na dobu neurčitou ve prospěch města Řevnice 

spočívající v právu zřídit, udržovat, opravovat a provozovat řad dešťové a splaškové kanalizace ve 

služebném pozemku parc.č. 3535/7 v obci a k.ú. Řevnice a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v 
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souvislosti s údržbou, opravami a provozováním stavby řadu splaškové a dešťové kanalizace a doporučuje 

zřízení služebnosti zastupitelstvu ke schválení. 
Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.9.2015 

 

6) Smlouva na pronájem LD – Taneční studio Dobřichovice 

Usnesení: 

RM schvaluje pronájem Lesního divadla PaedDr. Haně Tuháčkové, IČ: 61093912, Vrážská 332, 252 28 

Černošice,  pro konání představení Tanečního studia Dobřichovice a to dne 12.9.2015 za nájemné  2.500,- Kč  + 

21% DPH. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/MěKS/Mgr. Stará 

Termín: 14.8.2015 

 

7) EKOS Řevnice spol. s r.o. – odepsání nevymahatelné pohledávky 

Usnesení: 

RM souhlasí s odepsáním nevymahatelné pohledávky z období 10/2010-2013, kterou má společnost EKOS 

Řevnice, spol. s r.o. za M. J., 25230 Řevnice za neuhrazené faktury za vodné a stočné v celkové výši 3 109,- Kč. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EKOS/Ing. Kodym 

Termín: 14.8.2015 

 

8) SOSB-VB-ČEZ-IV-12-6018676/VB/01-ul. Jiráskova 

Usnesení: 

RM schvaluje budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční 

soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o  služebnosti podle § 1257 až § 

1266 občanského zákoníku (kabelového vedení NN 0,4kV) v rozsahu cca 6 délkových metrů v pozemku parc. č. 

1572 v obci a k. ú. Řevnice (ulice Jiráskova) pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle 

sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 1.200,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-

6018676/VB/01, Řevnice, p. č. 2172/2 - kNN. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.8.2015 

 

9) OZV č.2/2015, o zřízení městské policie 

Usnesení: 

RM schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky OZV č.2/2015, o zřízení městské policie a doporučuje ji 

zastupitelstvu města ke schválení.  
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.8.2015 

 

10) Výběrové řízení – referent SO 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o tom, že dne 31.7.2015 bylo ukončeno výběrové řízení na pozici referent 

správního odboru a komise ve složení: Ing.Tomáš Smrčka, MgA.Marie Reslová a Mgr. Renata Henych 

z předložených 2 nabídek vybrala jako nejvhodnějšího kandidáta pana Bc. Jiřího Dlaska, Solopysky 96, 264 01 

Sedlčany s nástupem k 1.9.2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.8.2015 

 
11)  Dodatek č.1 ke Smlouvě o partnerské spolupráci – Dobnet, o.s. 

Usnesení: 

RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o partnerské spolupráci uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (díle jen ,,občanský zákoník“) se společností DOBNET, o.s. IČ: 26630214, 

Palackého 27, 252 29 Dobřichovice. Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje Článek č. IV. Závěrečná ustanovení 

Smlouvy o partnerské spolupráci ze dne 31.5.2015 o bod č. 7 a to ve znění:  

Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, po dobu udržitelnosti projektu DOBNET Hot Spot, reg. č. 

14/020/41200/194/000306, nejméně však do 30.6.2020. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.8.2015 
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12) Výběrové řízení na svoz a likvidaci odpadů 

Usnesení: 

Rada města pověřuje tajemnici Mgr. Renatu Henych přípravou plné moci pro advokátní kancelář KVB 

advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Teplého 2786, 530 02 Pardubice, IČ: 01460412, DIČ: CZ01460412, aby 

mohla město Řevnice zastupovat při přípravě, vypsání a vyhodnocení veřejné zakázky Výběrové řízení na svoz a 

likvidaci odpadů. 

Rada města pověřuje tajemnici Mgr. Renatu Henych přípravou a svoláním zastupitelstva města na den 31.8.2015 

z důvodu projednání a schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů při výběrovém řízení na svoz a 

likvidaci odpadů.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.8.2015 

 

13) Smlouva o řízení projektu: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů 

v Řevnicích, etapa II“ 

Usnesení: 

RM souhlasí se zadáním administrace projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů 

v Řevnicích, etapa II za max. částku, která nepřesáhne 99 000,- Kč bez DPH firmě LKA Advisory s.r.o., 

Kubánské nám. 1391/11, Praha 10. Účtováno bude na základě skutečně provedených prací v hodinové sazbě 

500,-Kč + cestovní náhrady 7,50 Kč/km, uvedené částky jsou bez DPH. 

RM schvaluje Smlouvu o řízení projektu a pověřuje starostu jejím podepsáním. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice EO/Slámová 

Termín: 30.8.2015 

 

14) Poptávka -  Výkon činnosti TDI na akci „Zateplení, výměna oken budovy 1. stupně ZŠ a 

školní jídelny“ 

Usnesení:  

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

„Zateplení, výměna oken budovy 1. stupně ZŠ a školní jídelny“ pana Ing. Jaroslava Kubáta, Legií 838, Řevnice 

za nabídkovou cenu 8 900,- Kč/měsíc.  

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

podpisem.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Slámová 

Termín: 17.8.2015 

 

15) Modernizace smuteční obřadní síně na hřbitově 

Usnesení: 

RM se usnesla na záměru modernizace smuteční obřadní sítě v Řevnicích. RM žádá kulturní komisi o 

připomínky a náměty k řešení interiéru a vybavení obřadní síně.  

RM ukládá tajemnici oslovit předsedy kulturní a stavebně urbanistické komise o návrh postupu modernizace a 

rekonstrukce. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 17.8.2015 

 

16) Zveřejňování smluv na webu města – příprava směrnice 

Usnesení: 

RM ukládá tajemnici připravit Směrnici o zveřejňování smluv na webu města. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 15.9.2015 

 

Zápis vyhotoven dne 10.8.2015 

Další jednání RM č. 38 se uskuteční dne 14.8.2015 

 

 

 

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

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


