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Zápis č. 103 
z jednání Rady města Řevnice dne 23.11.2016 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, Ing. P. Kozák, Mgr. O. Skripnik Ph.D., MgA. M. Reslová, I. Kovářová, Pavel Plichta, vedoucí 

Odbor KSI  

Omluven: Mgr. R. Henych, tajemnice 

Zapisovatel:  Pavel Plichta  

Hlasování: pro/proti/zdržel se 

 

1) Program jednání rady města č. 103 

1. Program jednání rady města č. 103 

2. Kontrola usnesení z rady města č. 102 

3. SOVB-ČEZ-12-6016979/1-ELEKTROMONTÁŽE - ul. Slunečná 

4. SOVB-ČEZ-12-6019049/1-ELEKTROMONTÁŽE - ul. Mánesova 

5. Pronájem části pozemku parc.č. 114/1 -  O. Mates 

6. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2017 

7. Nájemní smlouva - byt č. 323 v č.p. 928 – M. K. 

8. Protokol z veřejnoprávní kontroly – MŠ 

9. Protokol z veřejnoprávní kontroly – ZUŠ 

10. Protokol z veřejnoprávní kontroly – ZŠ 

11. Přijetí finančního účelového daru 50.000,- Kč 

12. Dodatek č.1 k SOD – Rekonstrukce části ulice Žižkova 

13. Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o úplném zákazu provozování některých loterií a jiných podobných her 

14. Žádost o souhlasné stanovisko s projektem sociální bydlení 

15. Vodné a stočné kalkulace pro rok 2017 

 

Usnesení:  

Rada města schvaluje předložený program na jednání rady města č. 103.  

Schváleno-hlasování 4/0/0 (nepřítomen Ing. Kozák) 

 

2) Kontrola usnesení z rady města č. 102 

 

 

3) SOVB-ČEZ-12-6016979/1-ELEKTROMONTÁŽE - ul. Slunečná 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zřízení a vymezení věcného břemene – osobní 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. 

2974/27 v obci a k. ú. Řevnice (ulice Slunečná) v rozsahu dle geometrického plánu č. 2076-140743/2015 pro 

oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 

ve výši 6.600,- Kč bez DPH a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-6016979/1 „Řevnice -  Slunečná p.č. 

2982-2 - kNN“. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 (nepřítomen Ing. Kozák) 

Zodpovídá: starosta/SO/Bečková 

Termín: 15.12.2016 

 

 

4) SOVB-ČEZ-12-6019049/1-ELEKTROMONTÁŽE - ul. Mánesova 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zřízení a vymezení věcného břemene – osobní 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. 

3415/4 v obci a k. ú. Řevnice (ulice Mánesova) v rozsahu dle geometrického plánu č. 2160-15136/2016 pro 

oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 

ve výši 4.800,- Kč bez DPH a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-6019049/1 „Řevnice -  Mánesova - 

p.č. 3397-1 – kNN“. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 (nepřítomen Ing. Kozák) 

Zodpovídá: starosta/SO/Bečková 

Termín: 15.12.2016 
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5) Pronájem části pozemku parc.č. 114/1 -  O. Mates  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 pronájem části pozemku parc. č. 114/1 v obci a k. ú. Řevnice o výměře 42 m
2
 panu Otovi Matesovi, IČ: 05208823, na 

dobu neurčitou od 1.1.2017 za roční nájemné 27.200,- Kč/rok s 3měsíční výpovědní lhůtou, s inflační doložkou, s 

povinností údržby, úklidu a zajištění květinové výzdoby, a to za účelem umístění předzahrádky restaurace U Rysů 

v domě č. p. 54. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 (nepřítomen Ing. Kozák) 

Zodpovídá: starosta/SO/Bečková 

Termín: 31.12.2016 

 

 

6) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2017 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2017. 

Rada města ustanovuje: 

 komisi pro vyhodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města v roce 2017 v tomto složení: MgA. Marie Reslová, Mgr. 

Veronika Stará, Ing. Alice Bečková, Bc. Miroslav Cvanciger, Ing. Hana Bolinová a ukládá komisi projednat přidělení 

dotací nejpozději do 13.2.2017. 

Rada města ukládá: 

  správnímu odboru zveřejnit tato pravidla a výzvy k podávání žádostí na úřední desce, resp. webových stránkách města  

nejpozději 28.11.2016. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 (nepřítomen Ing. Kozák) 

Zodpovídá: místostarostka/SO/Bečková 

Termín: 28.11.2016 

 

 

7) Nájemní smlouva - byt č. 323 v č.p. 928 – M. K. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 na základě doporučení sociální a zdravotní komise pronájem bytu č. 323 v domě č.p. 928 paní M. K., s adresou trvalého 

pobytu Řevnice, na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.12.2019,  za nájemné 60,- Kč/m
2
/měsíc. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 (nepřítomen Ing. Kozák) 

Zodpovídá: starosta/SO/Bečková 

Termín: 31.12.2016 

 

 

8) Protokol z veřejnoprávní kontroly – MŠ 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 výsledek z provedené veřejnoprávní kontroly v Mateřské škole Řevnice dne 14.11.2016. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 (nepřítomen Ing. Kozák) 

Zodpovídá: starosta/tajemnice/Jaskevičová 

Termín: 31.12.2016 

 

 

9) Protokol z veřejnoprávní kontroly – ZUŠ 

.Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 výsledek z provedené veřejnoprávní kontroly v Základní umělecké škole Řevnice dne 11.11.2016. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 (nepřítomen Ing. Kozák) 

Zodpovídá: starosta/tajemnice/Jaskevičová 

Termín: 31.12.2016 

 

10) Protokol z veřejnoprávní kontroly - ZŠ 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 výsledek z provedené veřejnoprávní kontroly v Základní škole Řevnice dne 10.11.2016. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 (nepřítomen Ing. Kozák) 

Zodpovídá: starosta/tajemnice/Jaskevičová 
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Termín: 31.12.2016 

 

 

11) Přijetí finančního účelového daru 50.000,- Kč 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 přijetí sponzorského finančního účelového daru 50.000,- Kč městem Řevnice od paní M.K.,  s adresou trvalého pobytu 

Řevnice a uzavření darovací smlouvy. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 (nepřítomen Ing. Kozák) 

Zodpovídá: starosta/SO/Bečková 

Termín: 31.12.2016 

 

 

12) Dodatek č.1 k SOD – Rekonstrukce části ulice Žižkova 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uvedené více/méně práce na základě podrobného soupisu prací k zakázce „Rekonstrukce části ulice Žižkova“. 

 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1855 ze dne 27.9.2016, kterým se navyšuje cena díla o 379 444,- Kč bez 

DPH.  Celková cena díla po započtení více/méně prací činí 2 378 464,77 Kč bez DPH (2 877 942,37 Kč vč. DPH). 

Rada města ukládá: 

 zařadit částku ve výši 95 865,-Kč do §2212 pol. 6121 a částku ve výši 113 443,- Kč do §2310 pol. 5171v rámci RO č.5 

Schváleno-hlasování 4/0/0 (nepřítomen Ing. Kozák) 

Zodpovídá: starosta/Plichta/Slámová 

Termín: 30.11.2016 

 

 

14)  Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o úplném zákazu provozování některých loterií a jiných 

podobných her 

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016 o úplném zákazu provozování některých loterií a 

jiných podobných her. 

Rada města ukládá: 

 starostovi zařadit schválení obecně závazné vyhlášky o úplném zákazu provozování některých loterií a jiných 

podobných her na prosincové zasedání zastupitelstva města. 

Rada města bere na vědomí: 

 finanční dopad do rozpočtu města na rok 2017 v porovnání s rokem 2015 o 150.000,-Kč 

Schváleno-hlasování 4/0/0 (nepřítomen Ing. Kozák) 

Zodpovídá: starosta/tajemnice 

Termín: 30.11.2016 

 

 

15) Žádost o souhlasné stanovisko s projektem sociálního bydlení 

Usnesení: 

Rada města souhlasí: 

 s vydáním souhlasného stanoviska pro projekt předkládaný do 35. výzvy na vznik Sociálního bydlení pro sociálně 

vyloučené lokality Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1. a jeho realizací na území obce pro spolek 

Domov pomoci sv. Medarda z.s., Rohlovská 20, Holyně, PSČ 154 00, Praha 5, IČ 05513642, realizovaný na adrese 

Revoluční č.p. 851, Řevnice; 

 s vydáním souhlasného stanoviska s projektem předkládaným do 35. výzvy na vznik Sociálního bydlení pro sociálně 

vyloučené lokality Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1. a jeho realizací na území obce pro spolek Pod 

Křídlem, z.s., U kašny 6/13, PSČ 155 00, Praha 5 – Stodůlky, IČ 05501474, realizovaný na adrese Lesní č.p. 381, 

Řevnice; 

 s vydáním souhlasného stanoviska s projektem předkládaným do 35. výzvy na vznik Sociálního bydlení pro sociálně 

vyloučené lokality Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1. a jeho realizací na území obce pro spolek 

Maják Řevnice, z.s., K Třešňovce č.p. 1091, PSČ 252 29, Karlík, IČ 05577829, realizovaný na adrese Hermanova č.p. 

120, Řevnice. 

Rada města ukládá: 

 radní Ivetě Kovářové na základě jednání se zástupci spolků konaném dne 16.11.2016 projednání spolupráce spolků 

s městem Řevnice a jejich zapojení do činnosti sociální komise.  

Schváleno-hlasování 5/0/0 
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Zodpovídá: starosta/radní I. Kovářová 

Termín: 31.1.2017 

 

 

16) Vodné a stočné - kalkulace pro rok 2017 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. kalkulaci ceny vodného a stočného na rok 

2017 předloženou firmou EKOS Řevnice spol. s.r.o.   

Rada města schvaluje: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. zvýšení ceny vodného a stočného o 2,8 % 

resp. 3,1 % podle metodiky aplikované v roce 2015 tj. cca 2,20 Kč včetně DPH na 1 m3 vodného a stočného 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. zvýšení ceny o cca. 0,2%, resp. 1,9% u 

pitné vody předané a odpadní vody převzaté provozně souvisejících vodovodů a kanalizací (Zadní Třebaň) na rok 2017  

Schváleno-hlasování 4/0/0 (nepřítomna pí.Kovářová) 

Zodpovídá: starosta/EKOS/Plichta 

Termín: 1.1.2017 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 23.11.2016 

Další jednání rady města se uskuteční dne: 30.12.2016 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová 


