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 Zápis č.78 
z jednání Rady města Řevnice dne 25.5.2016 

 

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

Omluven:  

Host: Martin Tamchyna, Mgr. Tomáš Řezníček 

Zapisovatel: Mgr. R. Henych  

 

1. Program jednání RM č. 78 

2. Kontrola usnesení z RM č. 77 

3. Společné stanovisko starostů obcí regionu Dolní Berounka k železniční dopravě Praha - Beroun 

4. Výpůjčka části pozemku parc.č. 111 o velikosti 8 m
2
 – J. Holý  

5. SOVB-ČEZ-IV-12-6016766/1-ul. Selecká-ELEKTROMONTÁŽE 

6. Naplnění pasportu hřbitova daty 

7. II. kolo podávání žádostí o dotaci v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech 

kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“   

8. Výběr uchazeče na pozici elektrikář Technických služeb 

9. Schválení výsledku poptávkového řízení žací traktor 

10. Přijetí finančního daru 5.000,- Kč na rekonstrukci Lesního divadla – P. H. 

11. Svoz odpadů obcí Řevnicka II 

12. Výsledek soudního sporu s MŽP ve věci pokuty z roku 2011 

13. Vyjádření stanoviska města k rozšíření provozu MŠ Bambinárium  o 1. stupeň základní školy 

14. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice 

 

1) Program jednání RM č. 78 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 78.  

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 77 

 

3) Společné stanovisko starostů obcí regionu Dolní Berounka k železniční dopravě Praha – Beroun 
Usnesení: 

Rada města bere na vědomí společné stanovisko starostů regionu Dolní Berounka k železniční dopravě Praha – 

Beroun, kteří žádají vládu České republiky, aby v zájmu ochrany zdraví obyvatel a přírodního bohatství urychlila 

kroky k budoucímu přeložení dálkové rychlostní a nákladní železniční dopravy z trasy Praha-Beroun zcela mimo 

údolí řeky Berounky. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 24.5.2016 

 

4) Výpůjčka části pozemku parc.č. 111 o velikosti 8 m
2
 – J. Holý  

Usnesení: 

Rada města schvaluje bezplatnou výpůjčku části pozemku parc. č. 111, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a 

k. ú. Řevnice o výměře 8 m
2
 z celkové výměry 2303 m

2
 panu Jakubovi Holému, IČ: 62463284, se sídlem V Souhradí 

377, 2530 Řevnice za účelem vystavení zboží (prostor 2 x 2 m z každé strany vstupu do prodejny) a to do 31.12.2016. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: starosta/Tajemnice/SO/Bečková 

Termín: 31.5.201 

 

5) SOVB-ČEZ-IV-12-6016766/1-ul. Selecká-ELEKTROMONTÁŽE 

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) v pozemku parc. č. 2040 v obci a k. ú. Řevnice (ulice Selecká) v rozsahu dle geometrického plánu č. 1992-

346077/2014 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města 

Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 4.600,- Kč bez DPH (8 délkových metrů á 200,- Kč + částečný překop komunikace á 

3000,- Kč)  a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-6016766/1 „ŘEVNICE - Selecká č.p. 540 - kNN“. 
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Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.5.2016 

 

6) Naplnění pasportu hřbitova daty  

Usnesení: 

Rada města schvaluje objednání naplnění databáze pasportu hřbitova od firmy GIS projekt s.r.o., IČ: 29065968, se 

sídlem Krále Jiřího 1018/38, 360 01 Karlovy Vary za cenu 49.368,- Kč včetně DPH.  

Rada města ukládá ekonomickému odboru zařadit částku 50.000,- Kč do rozpočtového opatření č. 3/2016 (do §3632, 

pol. 5169). 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková/EO/Jaskevičová 

Termín: 31.5.2016 

 

7) II. kolo podávání žádostí o dotaci v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce 

v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“   

Usnesení: 

Rada města ukládá komisi pro projednání přidělení dotací z rozpočtu města projednat žádosti o dotaci došlé 

v rámci 2. kola dotačního programu Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, 

sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí nejpozději do 12.7.2016. Rozhodnutí rady města o 

přidělených dotacích bude zveřejněno nejpozději 29.7.2016.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 29.7.2016 

 

8) Výběr uchazeče na pozici elektrikář Technických služeb 

Usnesení: 

Rada bere na vědomí informaci o ukončeném výběrovém řízení a o výběru nejvhodnějšího uchazeče o pozici 

elektrikář v oddělení Technické služby, kterým se stal pan V. Š., 267 29 Zadní Třebaň s předpokládaným nástupem 

do zaměstnání dne 1.6.2016.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/TS/Ing. Mikula 

Termín: 1.6.2016 

 

9) Schválení výsledku poptávkového řízení žací traktor 

Usnesení: 

Rada města schvaluje vítěznou nabídku společnosti Agromak ND s.r.o. sídlem v Jenči, která nabídla žací traktor 

Goliath GC XX – 26 4x4 za cenu 253 800,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Rozpočtově 

kryto z § 3745 položka 6122 (260 000,- Kč). 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/TS/Ing. Mikula/EO/Jaskevičová 

Termín: 31.5.2016 

 

10) Přijetí finančního daru 5.000,- Kč na rekonstrukci Lesního divadla – P. H. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5.000,- Kč od pana P. H, 252 30 Řevnice určeného na 

rekonstrukci areálu Lesního divadla. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 10.6.2016 

 

11) Svoz odpadů obcí Řevnicka II 

Usnesení: 

Rada města schvaluje vítěze veřejné zakázky „Svoz odpadů obcí Řevnicka II“ v části a) směsný komunální odpad 

firmu AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089 za celkovou částku 

2.999.034,88 Kč a v části b) separovaný odpad firmu Technické služby Hostivice, Jiráskova 100, 253 01 Hostivice, 

IČ: 00875210 za celkovou částku 1,229.651,00 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Rada města ukládá EO (Slámová) učinit další kroky v souvislosti s výběrovým řízením (oznámení o výsledcích, 

dodržení termínů, obeslání, uzavření smluv apod.). 
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Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/místostarostka/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 10.6.2016 

 

12) Výsledek soudního sporu s MŽP ve věci pokuty z roku 2011 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s ohledem na přiložené informace od právní kanceláře, se kterou jednatel společnosti EKOS 

Řevnice, spol. s.r.o. pan Ing. David Kodym spolupracuje, se záměrem nepodávat proti rozsudku Městského soudu 

v Praze ve věci pokuty uložené ČIŽP kasační stížnost a pokutu z roku 2011 zaplatit. 

Rada města pověřuje jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o. pana Ing. Davida Kodyma k právnímu 

ověření dalšího  postupu ke zjištění odpovědnosti společnosti ve věci uložené pokuty. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/místostarostka 

Termín: 27.5.2016 

 

13) Vyjádření stanoviska města k rozšíření provozu MŠ Bambinárium  o 1. stupeň základní školy 

Usnesení: 

Rada města vydává souhlas s rozšířením provozu Mateřské školy Bambinárium, IČ: 71340866, se sídlem Čsl. 

Armády 139, 252 30  Řevnice o 1. stupeň základní školy. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 25.5.2016 

 

14) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2015.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 25.5.2016 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 25.5.2015 

Další jednání RM č. 79 se uskuteční dne 1.6.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová 


