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Zápis č. 98 

z jednání Rady města Řevnice dne 26.10.2016 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, Ing. P. Kozák, Mgr. O. Skripnik Ph.D., MgA. M. Reslová, I. Kovářová, Mgr. R. Henych 

tajemnice, Pavel Plichta, vedoucí Odbor KSI 

Omluven:   

Zapisovatel:  Pavel Plichta  

Hlasování: pro/proti/zdržel se 

 

1) Program jednání rady města č. 98 

1. Program jednání rady města č. 98 

2. Kontrola usnesení z rady města č. 97 

3. Žádost o finanční příspěvek na opravu kostela obvodového pláště kostela sv. Mořice v Řevnicích 

4. Souhlas s dělením pozemků parc. č. 815/2 a parc. č. 815/5  

5. Zpracování projektové dokumentace na akci: „Odvodnění pod tratí“  

6. Schválení aktualizovaného plánu zimní údržby města na zimu 2016/2017  

7. Smlouva o přijímání platebních karet a výpůjčce platebního terminálu  

8. Dokončovací a opravné práce u budovy školy č.p.600 – Vyleta, Hrubý 

9. SOD „Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na akci Sběrný dvůr Řevnice“ 

10. Žádost o dotaci na akci „Modernizace a rozšíření sběrného dvora“ 

11. Návrh programu zasedání ZM č. 16 dne 14.11. 2016 

12. Schválení auditora pro EKOS Řevnice, spol. s r.o.  

13. Souhlas s přijetím daru 

 

Usnesení:  

Rada města schvaluje předložený program na jednání rady města č. 98  

Schváleno-hlasování 5/0/0 

 

2) Kontrola usnesení z rady města č. 97 

 

3) Žádost na o finanční příspěvek na opravu kostela obvodového pláště kostela sv. Mořice v Řevnicích 

Usnesení:  

Rada města bere na vědomí: 

 informaci Římskokatolické farnosti Řevnice o nevyčerpání finančního příspěvku města Řevnice na opravu obvodového 

pláště kostela sv. Mořice v Řevnicích ve výši 100.00,-Kč v roce 2016  

Rada města souhlasí: 

 s poskytnutím finančního příspěvku města Řevnice na opravu obvodového pláště kostela sv. Mořice v Řevnicích ve 

výši 200.00,-Kč v roce 2017 pro Římskokatolickou farnost Řevnice 

Rada města ukládá: 

 Ekonomickému odboru zařadit příspěvek města Řevnice na opravu v obvodového pláště kostela sv. Mořice v Řevnicích 

do rozpočtu města na rok 2017  

 starostovi předložit zastupitelstvu ke schválení žádost o poskytnutí finančního příspěvku města Řevnice pro 

Římskokatolickou farnost Řevnice na opravu v obvodového pláště kostela sv. Mořice v Řevnicích ve výši 200.00,-Kč 

v roce 2017  

Rada města pověřuje: 

 místostarostku MgA. M. Reslovou k jednání s Římskokatolickou farností Řevnice o možnostech a podmínkách 

zpřístupnění areálu kostela sv. Mořice v Řevnicích pro veřejnost a k jednání o další možné spolupráci mezi městem 

Řevnice a Římskokatolickou farností Řevnice  

Schváleno-hlasování 5/0/0 

Zodpovídá: Starosta/ MgA. M. Reslová/Jaskevičová  

Termín: 31. 12. 2016 

 

4) Souhlas s dělením pozemků parc.č. 815/2 a parc. č. 815/5. 

Usnesení: 

Rada města souhlasí  

 s dělením pozemků parc.č. 815/2 (celková výměra 1294 m2) a parc. č. 815/5 (celková výměra 271 m2) v obci a k.ú. 

Řevnice tak, že z těchto pozemků budou odděleny 4 předzahrádky o velikosti 66 m2, 129 m2, 133 m2 a 139 m2 ke 

čtyřem bytovým jednotkám budovaným v č.p. 1090. 

Schváleno-hlasování 5/0/0 

Zodpovídá: Starosta/Ing.Bečková 

Termín: 2.11.2016 
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5) Zpracování projektové dokumentace na akci: „Odvodnění pod tratí“  

Usnesení:  

Rada města bere na vědomí: 

 informaci o zadání zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení u firmy PSK TUZAR s.r.o., 

Ostrovského 11, Praha 5, IČ: 25604678, která nabídla zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na 

samotný protlak za částku ve výši 49 489,- Kč a na odvodnění stoky D1 včetně výústního objektu za částku ve výši 

46 585,- Kč.  

Rada města schvaluje: 

 přesunutí částky ve výši 96.074,-Kč v rámci rozpočtu města z §2321 pol. 6121 do §2321 pol. 5169 a ukládá EO tuto 

změnu realizovat v rámci RO č.5. 

Schváleno-hlasování 4/0/1 (Ing. Kozák ohlásil střet zájmu) 

Zodpovídá: Starosta/Plichta/Slámová/Jaskevičová 

Termín: 30.12.2016 

 

6) Schválení aktualizovaného plánu zimní údržby města na zimu 2016/2017  

Rada města schvaluje: 

 aktualizovaný plán zimní údržby města Řevnice na zimu 2016-2017 tj. na období od 1.11 2016 do 31. 3. 2017 

Rada města ukládá: 

 vedoucímu Technických služeb zajistit rozpis pohotovostí 

 vedoucí správního odboru zveřejnit plán zimní údržby města Řevnice na zimu 2016-2017 tj. na období od 1.11 2016 do 

31. 3. 2017 na www stránkách města 

Schváleno-hlasování 5/0/0 

Zodpovídá: Starosta/Ing. Mikula/Ing.Bečková 

Termín: 30.11.2016 

 

7) Smlouva o přijímání platebních karet a výpůjčce platebního terminálu  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Smlouvy o přijímání platebních karet při placení zboží a služeb a výpůjčce platebního terminálu 

s příslušenstvím se společnostmi Global Payments s.r.o., V olšinách 626/80 Strašnice, IČ: 04235452 a Českou 

spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4, IČ:45244782, včetně Dodatku č.1, č.2 a č.3 k této smlouvě.  

Rada města pověřuje: 

 starostu podpisem smlouvy a dodatků. 

Schváleno-hlasování 5/0/0 

Zodpovídá: Starosta/velitel MP/tajemnice 

Termín: 30.10.2016 

 

8) Dokončovací a opravné práce u budovy školy č.p.600 – Vyleta, Hrubý 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 provedení dokončovacích a opravných prací v okolí budovy školy č.p. 600 panem Karlem Vyletou, Kozinova 854, 

Řevnice, , IČ 61090476, za celkovou částku 73 200,- Kč bez DPH tj. 88 572,- Kč vč. DPH.. 

 opravu a úpravu bezpečnostního zábradlí před budovou školy ve Školní ulici dle návrhu paní architektky Balejové za 

částku 4 000,- Kč panem Vratislavem Hrubým, Nerudova 187, Řevnice, IČO: 44692234. 

Rada města ukládá: 

 Odboru kanceláře starosty a investic zajistit objednávku na provedení dokončovacích a opravných prací v okolí budovy 

školy č.p. 600 za celkovou částku 73 200,- Kč bez DPH tj. 88 572,- Kč vč. DPH. 

 Odboru kanceláře starosty a investic zajistit objednávku na opravu a úpravu bezpečnostního zábradlí před budovou 

školy ve Školní ulici dle návrhu paní architektky Balejové za částku 4 000,- Kč  

 Ekonomickému odboru zahrnout částku v celkové výši 92 572,- Kč na dokončovací a opravné práce v okolí školy do 

§3113 pol. 5171 v rámci RO č.5 

Schváleno-hlasování 5/0/0 

Zodpovídá: Starosta/Plichta/Slámová/Jaskevičová 

Termín: 5.11.2016 

 

9) SOD „Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na akci Sběrný dvůr Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 smlouvu o dílo na Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na akci „Sběrný dvůr Řevnice“s firmou 

KAPEX s.r.o., Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice, IČ 28082745 za cenu díla 160.000,- Kč bez DPH tj. 193.600,- 

Kč včetně DPH 
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Schváleno-hlasování 5/0/0 

Zodpovídá: starosta/Plichta/Kadlec 

Termín: 30.10.2016 

 

10) Žádost o dotaci na akci „Modernizace a rozšíření sběrného dvora“ 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 Informace Bc. Kubáska o stavu a rozpracovanosti podání žádosti o dotaci na „Modernizaci a rozšíření sběrného dvora“   

Rada města ukládá: 

 Bc. Kubáskovi dopracovat podklady k rozhodnutí o žádost o dotaci na „Modernizaci a rozšíření sběrného dvora“ a 

předložit ji radě města k odsouhlasení. 

Schváleno-hlasování 5/0/0 

Zodpovídá: starosta/Bc. Kubásek/Plichta/Kadlec 

Termín: 2.11.2016 

 

11) Návrh programu zasedání ZM č. 16 dne 14.11.2016 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 návrh programu zasedání zastupitelstva města č. 16, které se bude konat dne 14.11.2016 od 19:00 hodin ve 2. patře 

budovy Městského úřadu Řevnice, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice v tomto znění:  

 
1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

2) Schválení programu zasedání 

3) Záměr na podání žádosti o dotaci na sběrný dvůr  

4) Rozpočtové opatření č. 5/2016 

Schváleno-hlasování 5/0/0 

Zodpovídá: Starosta/tajemnice/Plichta 

Termín: 3.11.2016  

 

12) Schválení auditora pro EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 provedením účetního auditu u EKOS Řevnice, spol. s r.o. firmou AUDIT DANĚ CZ s.r.o., se sídlem Velké Kunratické 

1318/37, 148 00 Praha 4, IČ: 28416821 oprávnění č. 489. 

Rada města ukládá: 

 EKOS Řevnice, spol.s.r.o.. provedením účetního auditu firmou AUDIT DANĚ CZ s.r.o., do 30.6.2017 

Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: Starosta/Ing. Kodym 

Termín: 30.06.2017 

 

13) Souhlas s přijetím daru ZŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města uděluje: 

 souhlas Základní škole Řevnice s přijetím věcného daru - 25 ks sluchátek Ctech Nemesis GHS-13R v celkové hodnotě 

5.769,-Kč - od PC Akademie-Aleš Liber, IČ: 87345714, se sídlem Za stodolou 458, 252 31Všenory. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: Starosta/tajemnice 

Termín: 27. 10. 2016 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 26.10.2016 

Další jednání rady města se uskuteční dne: 2.11.2016 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                MgA. Marie Reslová, místostarostka 


