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Zápis č. 84 

z jednání Rady města Řevnice dne 13.7.2016 

 

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

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

Hosté: Martin Tamchyna, Ing. David Kodym 

Zapisovatel:  Věra Jaskevičová 

 

1. Program jednání RM č. 84 

2. Kontrola usnesení z RM č. 83 

3. Žádost o jmenování na místo soudního přísedícího – D. O. 

4. Obnovení nájemních smluv – byty v domě č. p. 27 - Mgr. M., Mgr. R. 

5. SOVB-ČEZ-IV-12-6017272/1-ul. Nad Pískovnou-ELEKTROMONTÁŽE 

6. SOVB-ČEZ-IV-12-6018619/1-ul. Růžová-ELEKTROMONTÁŽE 

7. Žádosti ve 2. kole programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, 

sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ – přidělení dotací 

8. Výsledek posouzení ochranných pásem vodních zdrojů – informace Ing. Kodyma 

9. Povodí Vltavy „Protipovodňová ochrana dolní Berounky-studie retenční nádrže“- vyhodnocení veřejné 

diskuse - informace 

10. Společné prohlášení smluvních stran k přípravě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o převodu nemovitostí ze dne 

17.12.2013 2Q spol. s r.o.  

11. Doplňující volby do školské rady a jmenování Ing. Černého 

12. Výběrové řízení na zakázku: „Pořízení dopravního automobilu – SDH Řevnice“ 

13. Protokol o kontrole odpadového hospodářství města ČIŽP 

14. Žádost o umístění reklamního banneru – MŠ Bambinárium 

15. Výroční zpráva společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za rok 2015 

16. Zpráva k připravovaným změnám ve společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o.  

17. Žádost spolku Gong o povolení vyvěšení reklamního banneru  

 

 

1) Program jednání RM č. 84 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 84.  

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 83 
 

3) Žádost o jmenování na místo soudního přísedícího – D. O.  

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit do funkce přísedícího Okresního soudu Praha-západ na 

funkční období let 2014 - 2018 paní D. O., bytem  252 30 Řevnice. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 15.9.2016 

 

4) Obnovení nájemních smluv – byty v domě č. p. 27 – Mgr. M., Mgr. R. 

Usnesení: 

RM schvaluje pronájem těchto 2 bytů v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu určitou 

od 1.8.2016 do 31.7.2017 za nájemné ve výši 84,- Kč/m
2
/měsíc: 

 bytu č. 1 Mgr. M. M.,  

 bytu č. 4 Mgr. A.R.,  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.7.2016 

 

5) SOVB-ČEZ-IV-12-6017272/1-ul. Nad Pískovnou-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. 2947/27 v obci a k. ú. Řevnice (ulice Nad Pískovnou) v rozsahu dle geometrického plánu č. 

2093-140743/2015 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města 

Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 4.400,- Kč bez DPH (7 délkových metrů á 200,- Kč + částečný překop komunikace á 
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3000,- Kč)  a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-6017272/1 „ŘEVNICE - Nad Pískovnou p.č. 3019-

3 - kNN“. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.7.2016 

 

6) SOVB-ČEZ-IV-12-6018619/1-ul. Růžová-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. 2877/2 v obci a k. ú. Řevnice (ulice Růžová) v rozsahu dle geometrického plánu č. 2134-

150136/2016 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města 

Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 5.200,- Kč bez DPH (11 délkových metrů á 200,- Kč + 1 částečný překop 

komunikace á 3000,- Kč)  a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-6018619/1 „ŘEVNICE - Růžová p.č. 

2732-11 - kNN“. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.7.2016 

 

7) Návrh grantové komise - žádosti ve 2. kole programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce 

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

Usnesení: 

Rada města schvaluje rozdělení dotací na podporu konkrétního projektu nebo akce na rok 2016 v rámci II. kola 

subjektům a výši dle tabulky, která je součástí zápisu. 

Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o dotaci na podporu konkrétního projektu nebo akce 

s příjemci dotací dle vzorové smlouvy schválené Radou města Řevnice dne 19.2.2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/SO/Ing. Bečková 

Termín: 29.7.2016 

 

8) Výsledek posouzení ochranných pásem vodních zdrojů – informace Ing. Kodyma 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí zprávu jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. ing. Davida Kodyma o 

posouzení ochranných pásem vodních zdrojů.  

Rada města ukládá EO aktualizovat smlouvu mezi Městem Řevnice a společností EKOS Řevnice, spol s r.o. ve věci 

správy vodních zdrojů. 

Rada města ukládá EO ve spolupráci se společností EKOS Řevnice spol. s r.o. zajistit přípravu realizace úkolů ze 

zprávy o posouzení ochranných pásem vodních zdrojů.    

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO/Kadlec 

Termín: 31.8.2016 

 

9) Státní podnik Povodí Vltavy „Protipovodňová ochrana dolní Berounky-studie retenční nádrže“ – 

vyhodnocení veřejné diskuse 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci o nerealizovatelnosti studie „Protipovodňová ochrana dolní Berounky-studie 

retenční nádrže“. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 13.7.2016 

 

10)   Společné prohlášení smluvních stran k přípravě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o převodu nemovitostí 

ze dne 17.12.2013 2Q spol. s r.o.                                       

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření společného prohlášení smluvních stran k přípravě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

převodu nemovitostí ze dne 17.12.2013 2Q spol. s r.o. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/SO/Ing. Bečková 

Termín: 30.8.2016 

 

11) Doplňující volby do školské rady a jmenování Ing. Černého 

Usnesení: 
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Rada města bere na vědomí zvolení Mgr. Terezy Matoušková a Mgr. Terezy Pekárková do Školské rady Základní 

školy Řevnice za pedagogické pracovníky a jmenování Ing. Pavla Černého členem školské rady za zákonné zástupce 

nezletilých žáků (jelikož ani v opakovaných volbách nebyl zákonný zástupce nezletilých žáků zvolen). 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/ing. Bečková  

Termín: 13.7.2016 

 

12) Výběrové řízení na zakázku: „Pořízení dopravního automobilu – SDH Řevnice“      

Usnesení: 

Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení dle zpracovaných technických parametrů pro výběr dodavatele 

na akci: „Pořízení dopravního automobilu – SDH Řevnice“. 

Rada města schvaluje v rámci zadání této zakázky výjimku z vnitřního předpisu č. 3/2015 (Směrnice pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu) článek V. odst. 7 a ukládá ekonomickému odboru zadat zakázku v uzavřené 

výzvě bez zveřejnění na internetových stránkách města (počet vyzvaných dodavatelů dle směrnice nejméně 4), tento 

postup je v souladu s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných 

hasičů a složek IZS. 

Rada města jmenuje komisi pro vyhodnocení nabídek a hodnocení zakázky ve složení: Monika Vaňková, Miroslav 

Český, Alois Barot. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta /EO/Vaňková 

Termín: 20.7.2016 

 

13) Protokol o kontrole odpadového hospodářství města ČIŽP 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí Protokol o kontrole odpadového hospodářství města Řevnice Českou inspekcí životního 

prostředí se závěrem konstatujícím porušení par. 12 odst. 3 Zákona o odpadech, neboť město předalo společnosti 

EKOS Řevnice, spol. s r.o. odpad kategorie 20 01 39 Plasty v množství 64 tun (zaokrouhleno), ačkoliv tato 

společnost nebyla oprávněna tento druh odpadu převzít. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO 

Termín: 13.7.2016 

 

14) Žádost o umístění reklamního banneru – MŠ Bambinárium  

Usnesení: 

Rada města schvaluje MŠ Bambinárium, IČ: 71340866, se sídlem Čs. armády 139, 252 30  Řevnice umístění 

reklamního banneru o velikosti 130 x 240 cm na zábradlí před č.p. 64 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a to 

v termínu od 14.7. 2016 do 31.8.2016 za celkovou částku 270,- Kč + DPH. 
Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/SO/Ing. Bečková 

Termín: 14.7.2016 

 

15) Výroční zpráva společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za rok 2015 

Usnesení:  

Rada města bere na vědomí Výroční zprávu společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., IČ: 47551828, se sídlem Na 

Bořích 1077, Řevnice za rok 2015 předloženou jednatelem společnosti Ing. Davidem Kodymem.  

Rada města bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti EKOS Řevnice, spol. 

s r.o. za rok 2015 vypracovanou společností AUDIT DANĚ CZ s.r.o. se sídlem Velké Kunratické 1318/37, 148 00 

Praha 4 - Kunratice, IČO: 28416821.  

Rada města bere na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou ve smyslu §82 zákona o 

obchodních korporacích za rok 2015. 

Rada města ukládá  EO doplnit údaje o způsobu použití nájemného z vodného a stočného za rok 2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/místostarostka 

Termín: 13.7.2016 

 

16)  Zpráva k připravovaným změnám ve společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

Usnesení:  

Rada města bere na vědomí informace týkající se připravovaných změn ve společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. 

Společnost EKOS Řevnice spol. s r.o. by od 1.1.2017 neměla zajišťovat hospodaření v městských lesích. Lesní 

hospodářství bude zajišťovat přímo městský úřad s podporou externích dodavatelů, tj. podobným způsobem jako je 

v současné době zajištěno ve společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o.. Dále je zvažována změna v provozování 

vodohospodářské infrastruktury města Řevnice prostřednictvím nově vzniklé společností s účastí dalších obcí 
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v regionu (za tímto účelem je s obcemi Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň uzavřena smlouva o společné přípravě 

podkladů), za použití kapacit v současné době využívaných EKOS Řevnice spol. s r.o. (zaměstnanci, zázemí apod.). 

Ve fázi diskuzí s odbornými firmami je zvažován projekt s využitím dotací znamenající mimo jiné modernizaci 

zázemí odpadového hospodářství a větší využití areálu EKOS Řevnice spol. s r.o. pro další stupně nakládání 

s odpady. Vzhledem k tomu, že tyto pro EKOS Řevnice spol. s r.o. zásadní projekty  jsou  připravovány městem  

s odbornou pomocí EKOS Řevnice spol. s r.o. (např. dle smlouvy o zajištění odpadového hospodářství ze dne 

31.12.2015) bude určena odpovědnosti za přípravu případné účasti EKOS spol. s r.o. ve výše uvedených  projektech. 

 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO 

Termín: 13.7.2016 

 

17) Žádost spolku Gong o povolení vyvěšení reklamního banneru 

Usnesení: 

Rada města schvaluje spolku Gong z.s., IČ: 28558570, se sídlem Opletalova 89, 25230 Řevnice vyvěšení banneru o 

velikosti 2 x 1 m mezi stromy v parku na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v období od  15.7.2016 do 20.8.2016, který 

bude propagovat promítání letního kina ve dnech 5., 6., 12., 13., 19. a 20. srpna 2016 s podporou města Řevnice.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 15.7.2016 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 15.7.2016. 

Další jednání RM č. 85 se uskuteční dne 20.7.2016. 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová 

 


