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Zápis č. 85 
z jednání Rady města Řevnice dne 20.7.2016  

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, I. Kovářová, MgA. M. Reslová 

Omluven: Mgr. R. Henych, Ing. P. Kozák, Mgr. O. Skripnik PhD 

Zapisovatel: V. Jaskevičová  

 

1. Program jednání RM č. 85 

2. Kontrola usnesení z RM č. 84 

3. Žádost o poskytování služeb Městské policie Řevnice v obci Lety 

4. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2016 – SDH dopravní automobil 

5. Žádost o finanční prostředky – Centrum Na Verandě Beroun 

6. Poptávkové řízení na demolici č.p. 736 a přístavku stavby nad studnou 

7. Seznam majetku k vyřazení – rok 2015 

8. Poptávka-úprava vstupu u budovy 1.stupně ZŠ 

9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  - Projekt 100 let Lesního divadla  

10. Žádost o povolení fotografování, natáčení v řevnickém lese, okolí vrchu Babka a Sochorových rybníků 

11. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce části ulice Žižkova“ 

12. Složení komise  pro výběrové řízení na pracovní místo „Vedoucí odboru Kanceláře starosty a investic“   

13. Pronájem bytu č. 6 v domě č.p. 27  

 

1) Program jednání RM č. 85 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 85.  

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 84 
Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Místostarostka 

Termín: 20.7.2016 

 

3) Žádost o poskytování služeb Městské policie Řevnice v obci Lety  

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí žádost obce Lety o  poskytnutí služeb Městské policie Řevnice v obci Lety v rozsahu 3 

hodin týdně v ceně 800,- Kč za hodinu a dva strážníky, včetně využití služebního automobilu, týdenní cena 2.400,- 

Kč.  

Rada města ukládá starostovi vstoupit v jednání s obcí Lety o poskytování služeb Městské policie Řevnice.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 15.8.2016 

 

4) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2016 – SDH dopravní automobil 

Usnesení: 

Rada města pověřuje starostu s uzavřením (podpisem) Veřejnoprávní smlouvy evidenční číslo Poskytovatele: S-

10823/KHT/2016 o poskytnutí dotace podle Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 

Praha ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Krajská 

podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro 

jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR Oblast podpory Nákup nového dopravního automobilu. Investiční dotace bude 

poskytnuta z rozpočtu Středočeského kraje Praha v maximální výši 244.562,- Kč, maximálně však ve výši 63,6% 

celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na pořízení dopravního automobilu pro přepravu osob a 

materiálu potřebného k zásahům. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje bylo schváleno usnesením v zápisu 

č. 12 ze dne 23.5.2016 Zastupitelstvem města Řevnice. Přijetí dotace bylo upraveno v rozpočtu města rozpočtovým 

opatřením č. 2/2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Bc. Vaňková  

Termín: 20.7.2016 

 

5) Centrum Na Verandě Beroun – žádost o finanční prostředky 

Usnesení: 
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Rada města schvaluje finanční prostředky na rok 2016 ve výši 3.000,- Kč na úhradu provozních nákladů domova 

pro seniory Centru Na Verandě Beroun, z.ú. – Domov pro seniory, Beroun, poskytující sociální služby jedné občance 

Řevnic.   

Rada města ukládá ekonomickému odboru zařadit částku 3.000,- Kč do rozpočtového opatření č. 4/2016.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/místostarostka/EO/Jaskevičová 

Termín: 20.7.2016 

 

6) Poptávkové řízení na demolici č.p. 736 a přístavku stavby nad studnou  

Usnesení: 

Rada města schvaluje poptávku na demoliční práce domku čp. 736 a přístavku stavby nad studnou v prameništi u 

Berounky a výběrovou komisi ve složení Jan Kadlec, Bohdana Slámová, Ing. Tomáš Smrčka a náhradník Věra 

Jaskevičová.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/EO/Kadlec 

Termín: 20.7.2016 

 

7) Seznam majetku k vyřazení – rok 2015 

Usnesení: 

RM schvaluje vyřazení neupotřebitelného, poškozeného nebo opotřebovaného majetku za rok 2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta//SO/Ing. Bečková/Karešová/Veselá 

Termín: 31.08.2016 

 

8) Poptávka – úprava vstupu u budovy 1. stupně ZŠ 

Usnesení:  

Rada města schvaluje v poptávkovém řízení na realizaci úpravy vstupu do budovy základní školy v Revoluční ulici, 

č.p. 901 dle návrhu Ing. Arch. Balejové, jako cenově nejvýhodnější nabídku od pana Karla Vylety, s nabídkovou 

cenou ve výši 59 000,- Kč bez DPH (tj. 71 390,- Kč vč. DPH) 

Rada města ukládá EO vystavit na uvedené práce objednávku.  

Výdaje jsou rozpočtově kryty z § 3113 položka 6121. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 30.8.2016 

 

9) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  - Projekt 100 let Lesního divadla  

Usnesení:  

Rada města bere na vědomí výzvu ze Středočeského kraje Praha o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace k projektu 100 let Lesního divadla.  

Rada města pověřuje starostu uzavřením (podpisem) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k projektu 100 let 

Lesního divadla. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje bylo schváleno usnesením v zápisu č. 12 ze dne 

23.5.2016 Zastupitelstvem města Řevnice. Přijetí dotace bylo upraveno v rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 

2 /2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Bc. Vaňková  

Termín: 27.7.2016 

 

10) Žádost o povolení fotografování, natáčení v řevnickém lese, okolí vrchu Babka a Sochorových 

rybníků  

Usnesení: 

Rada města povoluje Bc. M.T., 378 01 Slavonice ve dnech 21.7. - 25.7.2016 fotografování a natáčení v řevnickém 

lese, okolí vrchu Babka a Sochorových rybníků za účelem natáčení krátkého absolventského filmu pro filmovou 

školu ve Skotsku. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 27.7.2016 

 

11)Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce části ulice Žižkova“ 

Usnesení: 

RM schvaluje vyhlášení výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Rekonstrukce 

části ulice Žižkova“. 

Schváleno: všemi hlasy  
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Zodpovídá: Starosta/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 10.8.2016     

 

 

12) Složení komise  pro  výběrové řízení na pracovní místo „Vedoucí odboru Kanceláře starosty a 

investic“   

Usnesení: 

Rada města schvaluje komisi pro výběr uchazeče na obsazení pracovního místa „Vedoucí odboru Kanceláře 

starosty a investic“ ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, MgA. Marie Reslová a Ing. Alice Bečková. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/ SO/Ing. Bečková 

Termín: 25.7.2016 

 

13) Pronájem bytu č. 6 v domě č.p. 27 

Usnesení: 

RM schvaluje pronájem bytu č. 6 v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích paní Ing. M.Š., 

s adresou trvalého bydliště  388 01 Blatná a to na dobu od 1.8.2016 do 31.7.2017 za nájemné ve výši 84,- Kč/m
2
/měsíc 

a uzavření nové nájemní smlouvy.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.7.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne  21.7.2016 

Další jednání RM č. 86 se uskuteční dne 27.7.2016. 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


