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Zápis č. 105 
z jednání Rady města Řevnice dne 30.11.2016 

 

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

Omluven:  Mgr. O. Skripnik Ph.D. – odešel po hlasování bodu č. 3) 

Zapisovatel:  Mgr. R. Henych 

Hlasování: pro/proti/zdržel se 

 

1) Program jednání rady města č. 105 

1. Program jednání rady města č. 105 

2. Kontrola usnesení z rady města č. 104 

3. Veřejná sbírka – pořízení a vybavení přístavby ZŠ uměleckými předměty 

4. Rozpočet na rok 2017 – návrh 

5. Odměna ředitelce ZUŠ Řevnice 

6. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování informačního systému IQ Metropolis a služeb 

7. OSA-Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl 

8. Zápis z kontroly matričního úřadu 

9. Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 19.12.2016 

10. Uzavření MŠ Řevnice mezi svátky z provozních důvodů 

11. Odměna řediteli ZŠ Řevnice 

12. Plán inventur roku 2016 

 

Usnesení:  

Rada města schvaluje předložený program na jednání rady města č. 105.  

Schváleno-hlasování  

 

2) Kontrola usnesení z rady města č. 104 

 

3) Veřejná sbírka – pořízení a vybavení přístavby ZŠ uměleckými předměty 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci o ukončení veřejné sbírky na „Pořízení a vybavení přístavby ZŠ Řevnice uměleckými předměty“ u 

příležitosti položení základního kamene přístavby ZŠ“ ke dni 31.12.2016 s tím, že stav finančních prostředků na 

účtu, zřízeném pro tento účel ke dni 23.11.2016 ve výši 3.300,-Kč. 

Rada města ukládá: 

 tajemnici úřadu požádat Krajský úřad – odbor správních agend a krajský živnostenský úřad o prodloužení 

sbírky do 31.12.2017 s tím, že průběžné vyúčtování bude provedeno v červnu 2017 a závěrečné vyúčtování do 

března 2018. 

Schváleno-hlasování 5/0/0 

Zodpovídá: starosta/Ing. Kozák/tajemnice 

Termín: 30.11.2016 

 

4) Rozpočet na rok 2017 - návrh 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 návrh rozpočtu na rok 2017 jako vyrovnaný, na příjmové straně ve výši celkem 52 112 200,- Kč a na výdajové 

straně ve výši celkem 52 112 200,- Kč. Rezerva na rok 2016 je součástí výdajové části rozpočtu ve výši celkem 

6 846 000,- Kč. Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 2017 se budou řešit v rámci rozpočtových 

opatření.  Rada města ukládá ekonomickému odboru předložit Návrh rozpočtu 2017 po projednání ve finančním 

výboru zastupitelstvu města dne 19. 12. 2016 k projednání a schválení. 

Rada města ukládá: 

 tajemnici návrh rozpočtu na rok 2017 v souladu s § 11 odst. 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů zveřejnit nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu města na úřední 

desce. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: starosta/tajemnice/EO 

Termín: 30.11.2016,  ZM 19.12.2016 
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5) Odměna ředitelce ZUŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 odměnu ve výši 45 000,- Kč paní MgA. Ivaně Junkové, ředitelce ZUŠ Řevnice. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 30.11.2016 

 

6) Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování informačního systému IQ Metropolis a služeb 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytování informačního systému IQ Metropolis a služeb pro obec Lety a 

celková částka se navyšuje z 29 661,- Kč na částku 35 925,- Kč bez DPH. Doplatek vyplývající z tohoto dodatku 

ve výši 1566,- Kč bude fakturován za období od listopadu 2016 do ledna 2017. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: starosta/MP/Bc. Dlask 

Termín: 30.11.2016 

 

7) OSA – Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s OSA- Ochranných svazem autorským pro 

práva k dílům hudebním – OSA, z.s., Čs. Armády 786/20, 160 53 Praha 6, jejímž předmětem je autorská odměna 

ve výši 640,- Kč bez DPH, vč. DPH 774,- Kč za koncert P. Hapková, F. Segrado dne 6.11.2016. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: starosta/tajemnice 

Termín: 30.11.2016 

 

8) Zápis z kontroly matričního úřadu 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 zápis kontroly matričního úřadu u Městského úřadu v Řevnicích, která byla provedena Městským úřadem 

Černošice za rok 2015 dne 19.5.2016 s tím, že nebylo nutno přijímat žádná nápravná opatření. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: starosta/tajemnice 

Termín: 30.11.2016 

 

9) Program na zasedání ZM č. 17 dne 19.12.2016 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 17, které se bude konat dne 19. prosince 2016 

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

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

2. Schválení programu zasedání 

3. Zpráva o činnosti rady města 

4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

5. Zpráva o činnosti finančního programu 

6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu 

7. Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o regulaci hlučných činností 

8. Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 

9. Zásady pro poskytování finančního příspěvku města Řevnice na úhradu nákladů za vývoz jímek  

10. Diskuze 45 minut 

11. Fondy oprav 

12. Záměr prodeje pozemku parc. č. 3554, parc. č. 3553/2  a parc. č. 3553/3 v k.ú. Řevnice 

13. Záměr podání žádosti o dotaci – ČOV a kanalizace v lokalitě Vrážka 

14. Záměr podání žádosti o dotaci Revitalizace zeleně etapa II. 

15. RO č. 6/2016 

16. Rozpočet města 2017 

17. Plán investic na rok 2017 a 2018 

18. Různé  

19. Závěr 
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Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 30.11.2016 

 

10) Uzavření MŠ Řevnice mezi svátky z provozních důvodů 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci ředitelky MŠ Řevnice paní Pavlíny Neprašové o tom, že z provozních důvodů v době vánočních svátků 

bude mateřská škola uzavřena od 23.12.2016 do 1.1.2017. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 30.11.2016 

 

11) Odměna řediteli ZŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 odměnu ve výši 35 000,- Kč panu Mgr. Tomáši Řezníčkovi, řediteli ZŠ Řevnice. 

Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 30.11.2016 

 

12) Plán inventur roku 2016 

Usnesení|: 

Rada města schvaluje: 

 plán inventur roku 2016 k provedení inventarizace majetku a závazků pro rok 2016, včetně inventarizační 

komise a plánu inventarizací s tím, že předsedové jednotlivých dílčích inventarizačních komisí zodpovídají za 

jim svěřený úsek inventarizace.  

Rada města schvaluje: 

 inventarizační likvidační komisi pro inventury v roce 2016 v tomto složení: 

Předseda: Petra Karešová 

Tajemník: Mgr. Renata Henych 

Členové dle předmětných nemovitostí a movitého majetku: 

a) Ing. Alice Bečková – správní odbor 

b) Jan Kadlec – OKSI (náhradník Věra Jaskevičová) 

c) Ing. Michaela Šádková – stavební úřad 

d) Petra Veselá – městská knihovna 

e) Mgr. Veronika Stará – MěKS, Lesní divadlo 

f) Miroslav Paur – JSDH 

g) Lidmila Svobodová – Pečovatelská služba,  č.p. 928 

h) Ing. Mojmír Mikula – Technické služby  

Schváleno-hlasování 4/0/0 

Zodpovídá: starosta/tajemnice/Karešová 

Termín: 30.11.2016 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 30.11.2016 

Další jednání rady města se uskuteční dne: 7.12.2016 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová 


