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Zápis č. 82 
z jednání Rady města Řevnice dne 22.6.2016 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, MgA. M. Reslová, Ing. P. Kozák 

Omluven: Mgr. R. Henych, I. Kovářová, Mgr. O. Skripnik PhD 

Zapisovatel:  Ing. A. Bečková 

 

1. Program jednání RM č. 82 

2. Kontrola usnesení z RM č. 81 

3. Návrh Rozpočtového opatření č. 3/2016 

4. Žádost o výjimku z velikosti pozemku - pozemky parc. č. 3114 a parc.č.  3115 

5. Výpůjčka části pozemku parc.č. 114/1 o velikosti 1 m
2
 - J. Soukupová 

6. Výpůjčka části pozemku parc. č. 111 o velikosti 8 m
2
 - S. Marek 

7. Přijetí finančního daru 5.000,- Kč na rekonstrukci  Lesního divadla – M. R. 

8. Přijetí finančního daru 10.000,- Kč na rekonstrukci Lesního divadla – Nadační fond Letorosty 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. – protipovodňová 

opatření Řevnice 

10. Pokuta udělená v roce 2011 společnosti EKOS spol. s r.o. Českou inspekcí životního prostředí  

11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Projektová dokumentace - „Přednádražní prostor v Řevnicích“ 

 

1) Program jednání RM č. 82 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 82.  

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 81 
 

3) Návrh Rozpočtového opatření č. 3/2016 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s předloženým návrhem Rozpočtového opatření č. 3/2016 a doporučuje jej po projednání ve 

finančním výboru Zastupitelstvu města Řevnice ke schválení. Rozpočtové opatření č. 3/2016 upravuje schválený 

rozpočet na rok 2016 tak, že na straně příjmů i výdajů se zvyšuje o 5 648 824,32 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí 

rozpočet města na rok 2016 na straně příjmů 64 675 920,35 Kč a na straně výdajů 62 017 386,35 Kč. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová 

Termín: 27.6.2016 

 

4) Žádost o výjimku z velikosti pozemku - pozemky parc. č. 3114 a parc.č.  3115 

Usnesení: 

Rada města uděluje na žádost S. M.,  Germany výjimku z velikosti pozemku pro přestavbu rekreační chaty na rodinný 

dům nebo novostavbu rodinného domu na pozemcích parc. č. 3114 a parc.č. 3115 v obci a k.ú. Řevnice. Možnost udělit 

v opodstatněných případech výjimku z velikosti pozemku je uvedena v platném územním plánu města Řevnice (viz. 

článek IV. přílohy č. 2 k vyhlášce č. 2/1997 – Regulativy prostorového uspořádání území). V minulých letech rada města 

již udělila výjimku z velikosti pozemku i k jiným pozemkům v této i dalších lokalitách a nyní rozhodla dle principu 

posuzovat stejné případy stejně. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.6.2016 

 

5) Výpůjčka části pozemku parc.č. 114/1 o velikosti 1 m
2
 - J. Soukupová 

Usnesení: 

Rada města schvaluje bezplatnou výpůjčku části pozemku parc. č. 114/1, ostatní plocha, zeleň v obci a k.ú. Řevnice o 

výměře 1 m
2
 z celkové výměry 6018 m

2
 (část chodníku před obchodem „Sekáč U Páji“ v č.p. 43 na náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad) paní Janě Soukupové, IČ: 49853490, se sídlem Třebaňská 761, 25230 Řevnice za účelem vystavení zboží a 

to do 31.12.2016.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 30.6..2016 

 

 

 



 

2 

 

6) Výpůjčka části pozemku parc. č. 111 o velikosti 8 m
2
 - S. Marek 

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
 (část chodníku před obchodem „Lahůdky – pečivo“ v č.p. 26 na 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad) panu Stanislavu Markovi, IČ: 03461947, se sídlem Na Výšině 1127, Řevnice 252 30 za 

účelem umístění květinové výzdoby a reklamní tabule s nabídkou zboží a to do 31.12.2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 30.6.2016 

 

7) Přijetí finančního daru 5.000,- Kč na rekonstrukci Lesního divadla – M. R. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5.000,- Kč od MgA. M. R., V Úvoze 1092, 252 30 Řevnice určeného 

na financování rekonstrukce areálu Lesního divadla. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 28.6.2016 

 

8) Přijetí finančního daru 10.000,- Kč na rekonstrukci Lesního divadla – Nadační fond Letorosty 

Usnesení: 

Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč od Nadačního fondu Letorosty, IČ: 27178137, se 

sídlem Na Ostrově 8, 266 01 Beroun - Závodí určeného na financování rekonstrukce areálu Lesního divadla. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Bc. Vaňková 

Termín: 28.6.2016 

 

9) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. – 

protipovodňová opatření Řevnice 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – „Protipovodňová opatření Řevnice – Investiční 

záměr“, uzavřené s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 4, PSČ 150 56,  

kterým se prodlužuje termín pro projednání záměru s příslušnými subjekty (správce toků, AOPK ČR, obec Lety apod.) 

do 5.8.2016 a pověřuje starostu města jeho podepsáním.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 30.6.2016 

 

10) Pokuta udělená v roce 2011 společnosti EKOS spol. s r.o. Českou inspekcí životního prostředí  

Usnesení: 

Rada města ukládá jednateli společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o. Ing. Davidu Kodymovi provést poptávku vhodného 

zpracovatele auditu hospodaření společnosti se zaměřením na identifikaci osoby odpovědné za pokutu ve výši 300.000,- 

Kč vyměřenou v roce 2011 společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o. Českou inspekcí životního prostředí.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/místostarostka 

Termín: 13.7.2016 

 
11) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Projektová dokumentace - „Přednádražní prostor v Řevnicích“ 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – Projektová dokumentace - „Přednádražní prostor v 

Řevnicích“, uzavřené s Ing. Jiřím Sovinou Ph.D., Za Potokem 246, 252 17 Tachlovice, kterým se prodlužuje termín pro 

projednání dokumentace s příslušnými subjekty (dopravní komisí, zastupitelstvo, stavební úřad apod.) do 31.7.2016 a 

pověřuje starostu města jeho podepsáním.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 30.6.2016 

 

Zápis vyhotoven dne 23.6.2016. 

Další jednání RM č. 83 se uskuteční dne 4.7.2016. 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová 

http://firmy.euro.cz/misto-revnice-na-vysine-1127-0-27926401

