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Zápis č.68 
z jednání Rady města Řevnice dne 14.3.2016 

 

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

Omluven: I.Kovářová 

Host: Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 68 

2. Kontrola usnesení z RM č. 67 

3. Pronájem části pozemku p.č. 1454/1 - parkování nákladního automobilu – p. Rada 

4. Žádost o pronájem nebytového prostoru v č.p. 928 - p. M. 

5. Záměr pronájmu parc. č. 5 - pod bytovým domem č.p. 837 a č.p. 838 

6. Žádost Mateřské školy Bambinárium o pronájem nebytových prostor v budově 

7. Poptávka - Oprava chodníku před ZŠ ve Školní ulici 

8. Kino Řevnice – Gong o.s. – žádost o finanční podporu 

9. Umístění mobilních kontejnerů 

10. Konkursní komise – určení odborníka s hlasem poradním 

 

 

1) Program jednání RM č. 68 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 68.  

Schváleno: všemi hlasy 

2) Kontrola usnesení z RM č. 67 

 

3) Pronájem části pozemku parc. č. 1454/1 - parkování nákladního automobilu - P. Rada 

Usnesení: 

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1454/1 v obci a k.ú. Řevnice (areál Technických služeb) o 

výměře cca 24 m
2
 specifikované v přiložené kopii katastrální mapy Pavlu Radovi, IČ: 74920588, sídlo Příčná 363, 252 

30 Řevnice za účelem parkování nákladního automobilu na dobu neurčitou od 1.4.2016 za nájemné 1500,- Kč/měsíc. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/TS/Ing. Mikula 

Termín: 31.3.2016 

 

4) Žádost o pronájem nebytového prostoru v č. p. 928 - p. M. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 12,3 m
2 

v přízemí bytového domu č.p. 928 ve 

Školní ulici v Řevnicích (1 místnost) za účelem poskytování masérských služeb. Rada města ukládá správnímu 

odboru zveřejnit tento záměr v souladu se zákonem o obcích. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 16.3.2016 

 

5) Záměr pronájmu parc. č. 5 - pod bytovým domem č.p. 837 a č.p. 838 

Usnesení: 

Rada města schvaluje záměr pronajmout pozemek parc.č. 5 v obci a k.ú. Řevnice, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 320 m
2 

Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 837 a 838, Řevnice, IČ: 04105533, se sídlem Legií 837, 

252 30 Řevnice. Rada města ukládá správnímu odboru zveřejnit tento záměr v souladu se zákonem o obcích. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 16.3. 2016 

 

6) Žádost Mateřské školy Bambinárium o pronájem nebytových prostor v budově 

Usnesení: 

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží budovy č.p. 74 na náměstí Krále 

Jiřího z Poděbrad v Řevnicích (budova městského úřadu) v rozsahu 1 učebna o výměře 40,9 m
2
, části šatny o výměře 

7,4 m
2
, WC chlapci o výměře 14,1 m

2
 a WC dívky o výměře 9,1 m

2
 (viz. přiložený plánek) školské právnické osobě 

Mateřská škola Bambinárium, IČ: 71340866, se sídlem Čsl. Armády 139, 252 30  Řevnice a to od 1.8.2016 na dobu 
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určitou 1 rok s opcí na prodloužení smlouvy o další rok. Rada města ukládá správnímu odboru zveřejnit záměr 

v souladu se zákonem o obcích. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Bečková 

Termín: 15.3.2016 

      

7) Poptávka – Oprava chodníku před ZŠ ve Školní ulici 

.Usnesení: 

Rada města schvaluje ze čtyř nabídek vítěze poptávkového řízení na dodavatele stavebních práci na opravu chodníku 

před budovou ZŠ ve Školní ulici firmu: Karel Vyleta, nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Řevnice, za nabídkovou cenu 

316 398,-  Kč bez DPH, tj. 382 841,58 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 15.4.2016 

 

8) Kino Řevnice – Gong o.s. – žádost o finanční podporu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč společnosti Gong z.s., se sídlem Oplatelova 89, 

25230 Řevnice, IČ: 28558570, která provozuje řevnické kino na výměnu lampy projektoru DCI – digitální promítací 

technologie. 

Rada města ukládá EO zařadit tento dar do RO č. 2/2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.12.2016 

 

9) Umístění mobilních kontejnerů 

Usnesení: 

Rada města schvaluje umístění mobilních kontejnerů společnosti CORETEX CZ, Pobřežní 394/12, 18600 Praha 8, 

IČ: 02058031 ve spolupráci s Českým červeným křížem pro pořádání humanitární sbírku textilu pomocí mobilních 

kontejnerů v rozmezí od 15.3.2016 do 1.7.2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 15.3.2016 

 

10) 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 pana PhDr. Jana Grubera, PhD. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 16.3.2016 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 16.3.2016. 

Další jednání RM č. 69 se uskuteční dne 18.3.2016. 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                                   MgA. Marie Reslová 


