
 

1 

 

Zápis č.67 
z jednání Rady města Řevnice dne 4.3.2016 

 

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

Omluven:  

Host:  

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

Program: 

1. Program jednání RM č. 67 

2. Kontrola usnesení z RM č. 66 

3. SOVB-ČEZ-IV-12-6013953/16-ul. Kejnská-ENERGON reality 

4. Schválení přijetí daru – Ing. Fousek 

5. Odkup id. ½ pozemku parc. č. 555/9 - p. B. – ul. Tyršova 

6. Operační systém pro potřeby MÚ 

7. Smlouva o nájmu Lesního divadla - MMC Praha s.r.o. 

8. Smlouva o nájmu Lesního divadla - PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s. 

9. Konkursní komise – určení odborníka s hlasem poradním 

10. Schválení přijetí daru – Invessales, spol. s r.o. 

11. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č.  111 - Brush consulting s.r.o. 

12. Oznámení o rozhodnutí přidělení dotace – Pečovatelská služba 

 

1) Program jednání RM č. 67 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 67.  

Schváleno: všemi hlasy 

2) Kontrola usnesení z RM č. 66 
 

3) SOVB-ČEZ-IV-12-6013953/16-ul. V Luhu, Kejnská-ENERGON reality 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění, opravování a 

provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení 

NN, kabelové vedení VN a stavba trafostanice) v pozemcích parc. č. 3448/2, parc. č. 3487/4, parc. č. 3505/2, parc. č. 

3505/4, parc. č. 3505/5, parc. č. 3505/6, parc. č. 3505/7, parc. č. 3513/1, parc. č. 3521/1 a parc. č. 3522, všechny v  obci 

a k. ú. Řevnice dle geometrického plánu č. 2114-186/2015 a v pozemku parc. č. 1707/2 v obci a k. ú. Lety u 

Dobřichovic dle geometrického plánu č. 1280-186/2015 (ulice V Luhu a Kejnská) pro oprávněného ČEZ Distribuce 

a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 71.600 Kč (bez 

DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. stavby IV-12-6013953/16 Řevnice-Kejnská, kVN, TS a kNN. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.3.2016 

 

4) Schválení přijetí daru – Ing. Fousek 

Usnesení: 

Rada města schvaluje přijetí peněžního daru ve výši 30.000,- Kč od Ing. Karla Fouska, IČ:74574019, se sídlem 

Kutnohorská 329, 28163 Kostelec n. Č. lesy, který je účelově poskytnut na rekonstrukci Lesního divadla Řevnice.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Vaňková 

Termín: 4.3.2016 

 

5) Odkup id. ½ pozemku parc. č. 555/9 - p. B. – ul. Tyršova 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení koupi id. 1/2 pozemku parc. č. 555/9, ostatní plocha, 

ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od paní E. B., 507 92 Úbislavice za kupní cenu 5.350,- Kč.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.5.2016 

 

 

 

6) Operační systém pro potřeby MÚ  
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Usnesení: 

Rada města schvaluje zakoupení části potřebného vybavení pro zálohování dat operačního systému HP MS WS12 

R2 Ess CZ + ENG OEM za částku 12190,- Kč vč. DPH.  

Rada města ukládá tajemnici poptat projekt řešení sítě, úložiště dat a IT vybavení městského úřadu. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Místostarostka/Tajemnice 

Termín: 30.3.2016 

 

7) Smlouva o nájmu Lesního divadla – MMC Praha s.r.o. 

Usnesení:  

Rada města schvaluje pronájem areálu Lesního divadla společnosti MMC Praha s.r.o., IČ: 61060445, se sídlem Na 

Cihelně 448/36, 159 00 Praha 5 v termínu 28.8. – 3.9.2016 za nájemné 50.000,- Kč pro pořádání divadelního festivalu 

Lesní Slavností Divadla 2016 a uzavření příslušné nájemní smlouvy.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/MěKS/Mgr. Stará 

Termín: 31.5.2016 

 

8) Smlouva o nájmu Lesního divadla - PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s. 

Usnesení:  

Rada města schvaluje pronájem areálu Lesního divadla společnosti PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s., IČ: 

25318136, se sídlem Praha 1, U Bulhara 3, PSČ 110 00 dne 10.6.2016 za nájemné 10.000 Kč + 21 % DPH a uzavření 

příslušné nájemní smlouvy. 

Rada města ukládá ekonomickému odboru připravit návrh Statutu pro zřízení Fondu oprav a technického 

zhodnocení areálu Lesního divadla tak, aby 50% z příjmu pronájmu Lesního divadla bylo odváděno do tohoto 

fondu.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/MěKS/Mgr. Stará/EO/Jaskevičová 

Termín: 31.5.2016 

 

9) Konkursní komise – určení odborníka s hlasem poradním 

Usnesení: 

Rada města v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí určuje 

jako dalšího odborníka s hlasem poradním, který se účastní jednání konkursní komise k provedení konkursního 

řízení na ředitele/ředitelku Základní školy Řevnice paní Mgr. Martinu Houdkovou. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 7.3.2016 

 

10) Schválení přijetí daru – Invessales, spol. s r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje přijetí peněžního daru ve výši 35.000,- Kč od společnosti Invessales, IČ: 62957678, Podskalská 

1512/22, 128 00 Praha, který je účelově poskytnut na rekonstrukci Lesního divadla Řevnice.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Vaňková 

Termín: 4. 3. 2016 

 

11) Žádost o výpůjčku části pozemku parc. č. 111 - Brush consulting s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 111 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 8 m
2
 z celkové 

výměry 2303 m
2
 (nám. Krále Jiřího z Poděbrad) v období 1.4. – 31.12.2016 za účelem prodeje a prezentace knih 

knihkupectví LeAmos. Rada města ukládá správnímu odboru zveřejnit tento záměr v souladu se zákonem o obcích. 

Rada města ukládá tajemnici oslovit provozovatele obchodů, služeb a restauračních zařízení na náměstí Krále 

Jiřího z Poděbrad s návrhem na bezplatný zábor o velikosti 8 m
2
 za účelem podpory nabídky služeb, oživení a 

zkulturnění náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Podmínkou bude podání žádosti a individuální posouzení vhodnosti 

navrženého využití prostor před provozovnami.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 7.2.2016 

 

 

12) Oznámení o rozhodnutí přidělení dotace – Pečovatelská služba 
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Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci, že město obdrželo Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského 

kraje ve věci žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro 

rok 2016, na jejímž základě obdrží město Řevnice dotaci na podporu sociálních služeb ve výši 803.100,- Kč. 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 7.2.2016 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 4.3.2016. 

Další jednání RM č. 68 se uskuteční dne 11.3.2016. 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                                   MgA. Marie Reslová 


