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  Zápis č. 86 
z jednání Rady města Řevnice dne 27.7.2016  

 

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

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

Zapisovatel:  Ing. A. Bečková 

 

1. Program jednání RM č. 86 

2. Kontrola usnesení z RM č. 85 

3. Poptávka – dodávka systému generálního klíče ZŠ Řevnice 

4. Žádost o směnu pozemku parc.č. 603/2 a části pozemku parc.č. 604 za pozemek parc.č. 596/1 

5. Smlouva o dílo – Architektonická studie areálu NS Řevnice a.s. 

6. Poptávací řízení na obnovu lesa po kalamitě 

7. Poptávací řízení na realizace úpravy pěší stezky zvané Burešovka 

8. Přijetí mimořádné dotace od Středočeského kraje na rekonstrukci Lesního divadla 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou KDZ, spol. s r.o. - „Nákup vybavení - přístavba Základní školy 

Řevnice“ 

10. Administrace I. etapy projektové žádosti modernizace a rozšíření Sběrného dvora Řevnice 

11. Příkazní smlouva – konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu města Řevnice – Ing. 

arch. Daria Balejová Bártová  

12. Smlouva o poskytování poradenských služeb - Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 

13. Dohoda o narovnání mezi městem Řevnice a Klášterem Dominikánů Praha 

14. Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 15.8.2016 

 

 

1) Program jednání RM č. 86 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 86.  

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 85 
 

3) Poptávka – dodávka systému generálního klíče ZŠ Řevnice 

 

Usnesení:  

Rada města souhlasí s pořízením systému generálního klíče pro budovu Základní školy Řevnice č.p. 600 ve Školní 

ulici za cenu 36.570,- Kč včetně DPH od firmy Fábera systems s.r.o., Matějovského 2, Radotín. Na dodávku ZŠ 

Řevnice provedla poptávkové řízení, ve kterém byla nabídka firmy Fábera systems s.r.o. cenově nejvýhodnější. 

Pořízení generálního klíče bude hrazeno z rozpočtu ZŠ Řevnice. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/EO/S 

Termín: 30.8.2016 

 

4) Žádost o směnu pozemku parc.č. 603/2 a části pozemku parc.č. 604 za pozemek parc.č. 596/1 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení záměr směny pozemku parc.č. 603/2 o výměře 66 m
2
 a 

části pozemku parc.č. 604 o výměře 106 m
2
 v majetku města za pozemek parc.č. 596/1 o výměře 131 m

2
 a to 

s doplatkem městu. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/SO/Bečková 

Termín: 15.8.2016     

 

5) Smlouva o dílo – Architektonická studie areálu NS Řevnice a.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Pavel Hnilička Architekti, s.r.o., IČ: 2849077 na 

zpracování architektonické studie lokality „Za nádražím“, za částku ve výši 218.000,- Kč bez DPH, tj. 263.780,- Kč 

vč. DPH. Polovinu celkové ceny město Řevnice obdrželo v červnu od společnosti NS Řevnice a.s. (131.890,- Kč) na 

základě Dohody o spolupráci při pořízení architektonické studie uzavřené 16.6.2016. 

Rozpočtově kryto RO č. 3.  
Schváleno: všemi hlasy  
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Zodpovídá: Starosta/Místostarosta/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 31.7.2016     

 

6)Poptávací řízení na obnovu lesa po kalamitě 

Usnesení: 

Rada města schvaluje provedení poptávacího řízení na realizaci „Obnovy lesa po kalamitě“ a jmenuje výběrovou 

komisi ve složení Jan Kadlec, Miloš Zach, Ing. Tomáš Smrčka, Bohdana Slámová a Bc. Pavel Kubásek. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO/Kadlec 

Termín: 3.8.2016 

 

7) Poptávací řízení na realizaci úpravy pěší stezky zvané Burešovka 

Usnesení: 

Rada města schvaluje provedení poptávacího řízení na realizaci projektu „Úpravy pěší stezky zvané Burešovka 

v území přírodního parku Hřebeny“ a jmenuje výběrovou komisi ve složení Jan Kadlec, Miloš Zach, Ing. Tomáš 

Smrčka,  Bohdana Slámová a Bc. Pavel Kubásek.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO/Kadlec 

Termín: 3.8.2016 

 

8) Přijetí mimořádné dotace od Středočeského kraje na rekonstrukci Lesního divadla 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení přijetí mimořádné dotace od Středočeského kraje ve výši 

500.000,- Kč určené na rekonstrukci Lesního divadla. 

Rada města ukládá  EO zařadit náklady  na vypracování projektové žádosti do RO č. 4/2016. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Vaňková/ Jaskevičová 

Termín: 31.8.2016 

 

9) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou KDZ, spol. s r.o. – „Nákup vybavení – přístavba 

Základní školy Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – „Nákup vybavení  - přístavba Základní školy 

Řevnice“ uzavřené dne 30.6.2016 s firmou KDZ, spol. s r.o., se sídlem Razov 1256, 763 12 Vizovice,  kterým se 

prodlužuje termín dokončení díla do 15.9.2016 z důvodu nepředpokládané události v budově přístavby základní 

školy ve Školní ulici č.p. 600 (poškozená ležatá kanalizace pod  novou budovou – oprava v záruční době),  která  

vyžaduje  stavební opravu.  
Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 30.7.2016 

 

10) Administrace I. etapy projektové žádosti modernizace a rozšíření Sběrného dvora Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zadání vypracování I. etapy projektové žádosti tj. do stádia akceptace projektu modernizace 

Sběrného dvora z dotace MŽP (SFŽP) firmě KAPEX s.r.o. za 80.000,- Kč bez DPH v případě zadání podkladů do 

elektronického rozhraní SFŽP bude částka navýšena o 30.000,- Kč bez DPH. Jedná se o způsobilé výdaje pro 

případnou dotaci na modernizaci a rozšíření sběrného dvora.  

Rada města ukládá ekonomickému odboru zařadit náklady na vypracování projektové žádosti do RO č. 4/2016.  

Rada města ukládá ekonomickému odboru připravit smlouvu s firmou Kapex s.r.o.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO/Kadlec 

Termín: 10.8.2016 

 

11) Příkazní smlouva – konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu města 

Řevnice – Ing. arch. Daria Balejová Bártová 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy s Ing. arch. Dariou Balejovou Bártovou, IČ: 70412472, jejímž 

předmětem je konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu města Řevnice a dále také 

zastupování města (jako účastníka správních řízení, zejména vedených stavebním úřadem) v oblastech architektury 

a urbanismu a to za sjednanou cenu 350,- Kč /hod. včetně DPH v předpokládaném rozsahu v předpokládaném 

rozsahu 300 hodin za rok.  

Rada města ukládá ekonomickému odboru zařadit do RO č. 4/2016 alikvotní část sjednané odměny na rok 2016. 
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Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO/Jaskevičová 

Termín: 30.9.2016 

 

12) Smlouva o poskytování poradenských služeb - Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb se společností Vodohospodářský rozvoj 

a výstavba, a.s., IČ: 47116901 se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, jejímž předmětem je poskytování 

poradenských a konzultačních služeb objednateli při založení nového subjektu pro provozování vodovodů a 

kanalizací pro veřejnou potřebu v regionu Řevnic. 

Rada města ukládá ekonomickému odboru zařadit náklady této smlouvy a příjmy sjednaných podílů od obcí Zadní 

Třebaň a Hlásná Třebaň na základě uzavřené Dohody o projednání záměru vodárenské spolupráce.   

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO/Jaskevičová 

Termín: 30.9..2016 

 

13) Dohoda o narovnání mezi městem Řevnice a Klášterem Dominikánů Praha 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dohody o narovnání mezi městem Řevnice a 

Klášterem Dominikánů Praha, kterou budou narovnána veškerá sporná práva nebo pochybná vzájemná práva a 

povinnosti. Klášter dominikánů Praha uzná vlastnické právo města Řevnice k pozemkům parc. č. 1271/1, 1268, 

1271/14, 1271/12, 1271/17, 1271/16 a 1271/15 v katastrálním území Řevnice a zaváže se, že nebude jakkoli toto 

vlastnické právo města Řevnice zpochybňovat a město Řevnice bezplatně převede pozemky parc. č. 3689 a 3690/2 

v katastrálním území Řevnice do vlastnictví Kláštera dominikánů Praha. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 15.8.2016 

 

14) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 15.8.2016 

Usnesení: 

Rada města schvaluje návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 15.8.2016 

v budově Zámečku od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení 

2) Schválení programu 

3) Přijetí dotace 500.000,- Kč od Středočeského kraje na rekonstrukci Lesního divadla 

4) Dohoda o narovnání mezi městem Řevnice a Klášterem Dominikánů Praha 

5) Záměr směny pozemku parc.č. 603/2 a části pozemku parc.č. 604 za pozemek parc.č. 596/1 

6) Informace k EPC projektům (energetické služby s garantovaným výsledkem) - host p. Trnka ze společnosti 

ČEZ 

7) Informace k připravovanému záměru dotace na úpravu sběrného dvora a k odpadovému hospodářství města – 

host p. Kaněra z firmy KAPEX s.r.o.  

8) Jmenování na místo soudního přísedícího – D. O.   

9) Různé 

10) Závěr 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 29.7.2016 
 

 

Zápis vyhotoven dne 27.7.2016. 

Další jednání rady města se uskuteční dne 3.8.2016. 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová 


