
1 

 

Zápis č. 62 
z jednání Rady města Řevnice dne 1.2.2016 

 

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

Omluven: Mgr. R. Henych, Ing. P. Kozák 

Zapisovatel: Ing. A. Bečková 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 62 

2. Informace o přípravě oslav 100 let Lesního divadla 

3. Žádost o slevu na nájemném – K. S. 

4. Inflační doložka - nájemní smlouvy 

5. OZV č. 1/2016- změna obecně závazné vyhlášky č. 3/2015  o místním poplatku za odpad 

6. Zakázka na audit hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

7. 100 let Lesního divadla – publikace 

8. Komise pro projednání přidělení dotací z rozpočtu města v roce 2016 

9. Správce městského lesa 

10. Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou – část pozemku parc.č. 2689/16 – Š. Oršoš 

11. Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2689/16 

12. Ustanovení pracovní skupiny ve věci žaloby Kláštera dominikánů Praha  

 

1) Program jednání RM č. 62 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 62. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Informace o přípravě oslav 100 let Lesního divadla 
 

Usnesení: 

RM schvaluje objednání představení divadla Minor „Mami, už tam budem?“ za 12.000,- Kč a muzikálu divadla 

Rokoko „Bedřich Smetana: The Greatest Hits“ za 115.000,- Kč na oslavy 100 let Lesního divadla ve dnech 17. – 

19.6.2016. 

RM ukládá ekonomickému odboru připravit rozpočet a časový plán letošní sezóny Lesního divadla.  
Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO/Vaňková 

Termín: 5.2.2016 

 

3) Žádost o slevu na nájemném – K. S. 

 

Usnesení: 

RM schvaluje na základě žádosti nájemce paní K. S. slevu na nájemném za rok 2016 za užívání části pozemku 

parc. č. 2123/1 v obci a k.ú. Řevnice ve výši 1.085,- Kč z důvodu dočasného znehodnocení pozemku po opravě 

havárie vodovodního řadu (23.1.2016). 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Bečková 

Termín: 5.2.2016 

 

4) Inflační doložka - nájemní smlouvy 

 

Usnesení: 

RM schvaluje neuplatnění navýšení nájemného pro rok 2016 o míru inflace ve výši 0,3 % vyhlášenou Českým 

statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok 2015 u všech nájemních smluv na pronájem bytů, které jsou ve 

vlastnictví města Řevnice a to z důvodu ekonomické náročnosti administrace v porovnání s navýšením nájemného. 

U smluv na pronájem pozemků a nebytových prostor bude navýšení nájemného o míru inflace za rok 2015 

uplatněno.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Bečková 

Termín: 5.2.2016 
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5) OZV č. 1/2016- změna obecně závazné vyhlášky č. 3/2015  o místním poplatku za odpad 

 

Usnesení: 

Rada nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška města Řevnice č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.4.2016.  Předmětem vyhlášky je 

osvobození od poplatku pro majitele rekreačních chat č.e. 0164, 0165, 0166, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172 v oblasti 

„U jezírka“ a majitele rekreační chaty č.e. 0152 v oblasti „V Třepcouni“. Odpad mohou majitelé těchto 

rekreačních objektů odkládat na sběrný dvůr města Řevnice, který byl zřízen v areálu bývalé skládky 

komunálního odpadu Na Bořích ( u č.p. 1077) a je v provozu mimo jiné i každou neděli dopoledne. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 21.2.2016 

 

6) Zakázka na audit hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

Na RM byla podána žádost jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o. pana Ing. Davida Kodyma o zajištění a výběr 

auditora pro audit hospodaření společnosti EKOS za rok 2015. Cenu za provedení auditu uhradí společnosti EKOS. 

 

 

Usnesení: 

RM ukládá EO zpracovat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu – audit hospodaření společnosti EKOS 

Řevnice, spol. s r.o. za rok 2015. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 29.2.2016 

 

7) 100 let Lesního divadla – publikace 

 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Mgr. Václavem Hrabou, IČ: 65986989, Na Plzeňce 414, 252 31 Všenory, 

jejímž předmětem je výroba 2 publikací o historii Lesního divadla v Řevnicích - každé s nákladem 1000 ks, formát 

A4, rozsahem cca 50 stran včetně bohaté fotografické přílohy (celkem 2000 kusů) za celkovou cenu 99.540,- Kč. 

Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvy podepsat. Je rozpočtově kryto - bude hrazeno z § 3392, pol. 5136 

rozpočtu. 
Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO/Vaňková 

Termín: 31.1.2016 

 

8) Komise pro projednání přidělení dotací z rozpočtu města v roce 2016 

 

Usnesení: 

RM ustanovuje komisi pro projednání přidělení dotací z rozpočtu města v tomto složení: MgA. Marie Reslová, 

Mgr. Veronika Stará, Ing. Alice Bečková, Bc. Miroslav Cvanciger, Ing. Hana Bolinová a ukládá komisi projednat 

přidělení dotací nejpozději do 18.2.2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/MgA. Reslová/Bečková 

Termín: 18.2.2016 

 

9) Správce městského lesa 
 

Usnesení: 

RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení na správce městského lesa a schvaluje uzavření Smlouvy o správě 

lesa mezi společností EKOS Řevnice, spol. s r.o. a společností Honzovy lesy s.r.o., IČ: 04577833, se sídlem Čs. 

armády 373, 252 30 Řevnice za cenu 113.220,- Kč/čtvrtletí bez DPH. Smlouva je na dobu neurčitou s výpovědní 

lhůtou 3 měsíce. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 1.2.2016 
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10) Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou – část pozemku parc.č. 2689/16 – Š. Oršoš 

Usnesení: 

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 18.7.2012 mezi městem Řevnice a Štefanem Oršošem, IČ: 

61012441, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 2689/16 v obci a k.ú. Řevnice, a to dohodou ke 

dni 29.2.2016. Rada města ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Bečková 

Termín: 5.2.2016 

 

11) Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2689/16 
 

Usnesení: 

RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2689/16 v obci a k.ú. Řevnice (vedle budovy nádraží) o 

výměře cca 200 m
2
 za účelem umístění prodejního stánku a ukládá SO tento záměr zveřejnit. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Bečková 

Termín: 5.2.2016 

 

12) Ustanovení pracovní skupiny ve věci žaloby Kláštera dominikánů Praha  

 

Usnesení: 

RM schvaluje ustanovení pracovní skupiny pro jednání ve věci žaloby Kláštera dominikánů Praha proti městu 

Řevnice ve složení: starosta Ing. Tomáš Smrčka, místostarostka MgA. Marie Reslová a zastupitel Libor Kvasnička. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 1.2.2016 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 1.2.2016 

Další jednání RM č. 63 se uskuteční dne 5.2.2016. 

 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                                   MgA. Marie Reslová 


