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  Zápis č. 106 
z jednání Rady města Řevnice dne 7.12.2016 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, Ing. P. Kozák (příchod v 9:30 hodin), Mgr. O. Skripnik Ph.D., MgA. M. Reslová,  

Omluven:  I. Kovářová 

Zapisovatel:  Mgr. R. Henych 

Hlasování: pro/proti/zdržel se 

 

1. Program jednání rady města č. 106 

2. Kontrola usnesení z rady města č. 105 

3. Účast města ve výběrovém řízení na prodej rodinného domu č.p. 801 a budovy bez č.p./č.e. ve správě státního 

podniku Lesy ČR 

4. Žádost o dotaci ze SFŽP na rozšíření ČOV 

5. Uzavření městského úřadu mezi svátky 

6. Příspěvek občanům na svoz fekálních vod a změna systému svozu fekálních vod 

7. Reorganizace městského úřadu 

8. Rámcová smlouva o dílo na periodický tisk zpravodaje RUCH 

9. Žádost o umístění reklamního banneru – ZŠ Bambinárium 

10. Žádost o uvolnění finančních prostředků z fondu oprav - Lesní divadlo 

11. Dodatek č. 3 ke smlouvě s IQ Metropolis – rozšíření služeb pro obec Jíloviště 

12. Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku od 

posledního jednání zastupitelstva města do konce roku 2016  

13. Sklad u nádraží na parc.č. 3188 v obci a k.ú. Řevnice- nabídka na projekční práce a smlouva o dílo – Ing. arch. 

Šárka Sodomková ,IČO: 65578457, K Voškovu 273,267 29 Zadní Třebaň 

14. Plán investic a oprav na rok 2017 a 2018 

 

Usnesení:  

Rada města schvaluje předložený program na jednání rady města č. 106  

Schváleno-hlasování  

 

2) Kontrola usnesení z rady města č. 105 

 

3) Účast města ve výběrovém řízení na prodej rodinného domu č.p. 801 a budovy bez č.p./č.e. ve 

správě státního podniku Lesy ČR 

Usnesení: 

Rada města projednala a doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení účast města Řevnice ve výběrovém řízení vyhlášeném státním podnikem Lesy 

České republiky na prodej montovaného rodinného domu č.p. 801 postaveného na pozemku parc.č. 1127 a 

budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc.č. 1128, oba v k.ú. Řevnice a to s nabídkou kupní ceny ve výši 

530.000,- Kč.  

 zastupitelstvu ke schválení nabytí rodinného domu č.p. 801 postaveného na pozemku parc.č. 1127 a budovy bez 

č.p./č.e. postavené na pozemku parc.č. 1128, vše v k.ú. Řevnice, do vlastnictví města Řevnice za kupní cenu 

530.000,-- Kč.  

 zastupitelstvu města ke schválení uhrazení jistoty ve výši 26.500,- Kč na účet státního podniku Lesy České 

republiky. 

Rada města ukládá:  

 starostovi města předložit na nejbližším jednání zastupitelstva města ke schválení návrh na  účast města Řevnice 

ve výběrovém řízení vyhlášeném státním podnikem Lesy České republiky na prodej montovaného rodinného 

domu č.p. 801 postaveného na pozemku parc.č. 1127 a budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc.č. 1128, 

oba v k.ú. Řevnice a to s nabídkou kupní ceny ve výši 530.000,- Kč, ke schválení návrh nabytí rodinného domu 

č.p. 801 postaveného na pozemku parc.č. 1127 a budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc.č. 1128, vše 

v k.ú. Řevnice, do vlastnictví města Řevnice za kupní cenu 530.000,-- Kč a ke schválení návrh uhrazení jistoty ve 

výši 26.500,- Kč na účet státního podniku Lesy České republiky. 

Schváleno-hlasování: 3/0/0 

Zodpovídá: starosta/SO/Ing. Bečková 

Termín: 28.12.2016 
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4) Žádost o dotaci ze SFŽP na rozšíření ČOV a kanalizaci pod Vrážkou.  

Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města schválit záměr podání žádosti o finanční dotaci na stavbu kanalizace v oblasti pod Vrážkou 

a rozšíření ČOV s celkovými náklady ve výši 32 195 000,- Kč bez DPH (38 955 950,- Kč vč. DPH). 

Předpokládaná dotace je ve výši 63,75% tj. vlastní náklady ve výši cca 11 670 687,- Kč bez DPH.  

 zastupitelstvu schválit rozložení celkové investice mezi obce - Rozšíření ČOV (bez DPH): Řevnice 6 233 000,- Kč, 

Zadní Třebáň 9 843 000,- Kč, Hlásná Třebáň  4 119 000,- Kč a kanalizace pod Vrážkou (bez DPH): Řevnice 

12 000 000,- Kč, netýká se ostatních obcí. 

 

Rada města ukládá: 

 starostovi města projednat se zástupci obcí Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň úpravu parametrů finančních 

spoluúčasti obcí na celkové investici do ČOV z důvodů úpravy zadání v průběhu zpracování projektové 

dokumentace pro územní rozhodnutí (zejména zvýšené nároky na modernizaci ČOV) 

 starostovi města projednat se zpracovatelem projektové dokumentace společností VRV a.s., Nádražní 4, 

Praha 5 úpravu zadání a smluvních podmínek (termíny, spoluúčasti obcí, zadání) pro další fáze projektování 

s ohledem na úpravu zadání v průběhu zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.  
Schváleno-hlasování:3/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 12.12.2016 

Schváleno-hlasování:3/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 12.12.2016 

 

5) Uzavření městského úřadu mezi svátky 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci o tom, že pokladna pro veřejnost bude otevřena do 21.12.2016 – poté již nebudou přijímány platby 

hotově. Podatelna bude otevřena pro veřejnost dne 27.12. a 28.12.2016 od 8:00 hodin do 12:00 hodin, městský 

úřad pro veřejnost bude ve dnech 29.12. - 30.12.2016 uzavřen.  

Schváleno-hlasování:3/0/0 

Zodpovídá: starosta/tajemnice 

Termín: 7.12.2016 

 

6) Příspěvek občanům na svoz fekálních vod a změna systému svozu fekálních vod 

Usnesení: 

Rada města projednala a doporučuje: 

 zastupitelstvu města ke schválení obecně závazná pravidla – Zásady pro poskytování finančního příspěvku 

městem Řevnice na úhradu nákladů za vývoz jímek, z objektů v katastru města Řevnice bez možnosti napojení 

na splaškovou kanalizaci a vztahující se na trvale hlášené obyvatele města Řevnice, ve výši 30,- Kč za m
3
 

fekálních vod svezených odborně způsobilou osobou. Horní hranice pro poskytnutí příspěvku je 35 m
3
 na trvale 

hlášenou osobu a kalendářní rok. 

Rada města bere na vědomí: 

 návrh jednatele společnosti EKOS ing. Davida Kodyma na systémové řešení úprav podmínek svozu fekálních 

vod 

Rada města ukládá: 

 starostovi města předložit na nejbližším jednání zastupitelstva města ke schválení návrh obecně závazných 

pravidel - Zásad pro poskytování finančního příspěvku městem Řevnice na úhradu nákladů za vývoz jímek. 

 jednateli  společnosti EKOS Ing. Davidu  Kodymovi  připravit realizaci systémového  řešení úprav podmínek 

svozu fekálních vod dle navrženého  materiálu v termínu do 31.3. 2017. 

Schváleno-hlasování:3/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 31.3.2017 

   

7) Reorganizace městského úřadu 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 na základě ustanovení § 102 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění  

zrušení odboru kanceláře starosty a investic s účinností ke dni 31.12.2016  

 na základě ustanovení § 102 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění 

zřízení pozice referent kanceláře starosty spadajícího pod starostu města s účinností od 1.1.2017.  
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Rada města ukládá: 

 tajemnici MÚ vypsat výběrové řízení na pozici referent kanceláře starosty a výběrové řízení referent – podatelna 

se zařazením do správního odboru městského úřadu. 

Schváleno: všemi hlasy:3/0/0 

Zodpovídá: Starosta/tajemnice  

Termín: 12.12.2016 

 

8) Rámcová smlouva o dílo na periodický tisk zpravodaje RUCH 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Rámcové smlouvy o dílo na periodický tisk zpravodaje RUCH s Radkem Dolejšem, IČ: 61872474, se 

sídlem Pod vodojemem 1581, 266 01 Beroun, jejímž předmětem je opakovaná dodávka městského zpravodaje 

RUCH městu Řevnice (zejména příprava tisku, tisk a vazba a dodání zpravodaje do budovy č. p. 74 na náměstí 

Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích). Jedná se o 11 čísel zpravodaje ročně (10 čísel a 1 prázdninového dvojčísla 

v červenci).   Cena za výrobu a dodání 1 čísla zpravodaje: 

 při nákladu 1350 kusů, rozsahu 16 stran, vazbě V1 a dvojbarvě: 10.600,- Kč bez DPH, 

 při nákladu 1350 kusů, rozsahu 20 stran, vazbě V1 a dvojbarvě: 11.900,- Kč bez DPH, 

 při nákladu 1350 kusů, rozsahu 24 stran, vazbě V1 a dvojbarvě: 13.900,- Kč bez DPH. 

Schváleno-hlasování:3/0/0 

Zodpovídá: starosta/SO/Ing. Bečková 

Termín: 28.12.2016 

 

9) Žádost o umístění reklamního banneru – ZŠ Bambinárium 

Usnesení: 

RM neschvaluje: 

 umístění reklamního banneru ZŠ Bambinárium na fasádu budovy městského úřadu č.p. 74 po celou dobu trvání 

nájemní smlouvy. 

Rada města ukládá: 

 tajemnici pozvat paní Ing. arch. Balejovou na pracovní poradu vedení města. 

Schváleno-hlasování:3/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 28.12.2016 

 

10) Žádost o uvolnění finančních prostředků z fondu oprav - Lesní divadlo 

Usnesení:  

Rada města schvaluje: 

 uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy – Lesní divadlo ve výši           

280 606,50 Kč na rekonstrukci Lesního divadla – Etapa 2016 a doporučuje uvolnění této částky zastupitelstvu 

města ke schválení. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 207 993,50 Kč do RO č. 6/2016. 

Schváleno: všemi hlasy:4/0/0  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/ EO/ OKSI 

Termín: 20.12.2016 

 

11) Dodatek č. 3 ke smlouvě s IQ Metropolis – rozšíření služeb o obec Jíloviště 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování informačního systému IQ Metropolis a služeb, jehož 

předmětem je rozšíření počtu obsluhovaných obyvatel o obec Jíloviště. Celková částka za druhý a další roky 

používání informačního systému IQ Metropolis a služeb je 30 276,- Kč. Doplatek vyplývající z tohoto dodatku ve 

výši 2.646,- Kč je za licence v režimu nad 5000 obyvatel. 

Schváleno-hlasování: 4/0/0  

Zodpovídá: starosta/MP/tajemnice/Bc. Dlask 

Termín: 30.11.2016 

 

 
12) Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku 

od posledního jednání zastupitelstva města 
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Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 předložený návrh k  pověření rady města zastupitelstvem města k provádění nezbytných rozpočtových opatření  

v době od posledního zasedání zastupitelstva města do konce roku 2016. 

Rada města ukládá: 

 starostovi města, po projednání ve finančním výboru, zařadit tento bod k projednání a ke schválení 

zastupitelstvu města. 

Schváleno-hlasování:4/0/0  

Zodpovídá: starosta/tajemnice 

Termín: 30.11.2016 

 

13) Sklad u nádraží na parc.č. 3188 v obci a k.ú. Řevnice - nabídka na projekční práce a smlouva o dílo 

– Ing. arch. Šárka Sodomková, IČO: 65578457, K Voškovu 273,267 29 Zadní Třebaň 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nabídku Ing. arch. Šárky Sodomkové, IČO: 65578457, K Voškovu 273,267 29 Zadní Třebaň, na 

architektonickou návrhovou studii za cenu 38.500,- Kč bez DPH a na dokumentaci pro stavební povolení (DSP) 

za cenu 61.000,- Kč bez DPH (skládající se z architektonicko-stavební části 42.000,- Kč, zajištění ostatních částí 

projektové dokumentace včetně jejich koordinace 4.000,- Kč a zajištění souhlasných stanovisek DOSS 15.000,- 

Kč) na rekonstrukci bývalého nádražního skladu v Řevnicích (na parcele č.parc. 3188). Celková cena za 

projekční práce činí  99.500,- Kč bez DPH a Ing. arch. Šárka Sodomková není plátcem DPH. 

 smlouvu o dílo s Ing. arch. Šárkou Sodomkovou, IČO: 65578457, K Voškovu 273,267 29 Zadní Třebaň, na 

zhotovení architektonické návrhové studie a na zhotovení dokumentace  pro stavební povolení (DSP) na 

rekonstrukci bývalého nádražního skladu v Řevnicích (na parcele č.parc. 3188).  

Rada města ukládá:  

 EO  zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2017 cenu 99.500,- Kč za  architektonickou návrhovou studii a za  

dokumentaci pro stavební povolení  na rekonstrukci bývalého nádražního skladu v Řevnicích (na parcele č.parc. 

3188 v obci a k.ú. Řevnice) od zhotovitele Ing. arch. Šárky Sodomkové, IČO: 65578457, K Voškovu 273,267 29 

Zadní Třebaň. 

 EO prověřit navržené vhodné dotační tituly (MAS, IROP, MMR) a předložit do 28.2.2017 možnosti financování 

této připravované investice z dotačních titulů. 

Schváleno-hlasování:4/0/0  

Zodpovídá: starosta/tajemnice/EO 

Termín: 28.2.2017 

 

14)  Plán investic a oprav na rok 2017 a 2018 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 předložený návrh plánu investic a oprav na rok 2017 a rok 2018. 

Rada města ukládá: 

 starostovi předložit plán investic a oprav na rok 2017 a rok 2018 na jednání finančního výboru. 

 starostovi předložit na zasedání zastupitelstva města ke schválení plán oprav a investic na rok 2017 a rok 2018. 

Schváleno-hlasování:4/0/0  

Zodpovídá: starosta/tajemnice 

Termín: 19.12.2016 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 9.12.2016 

Další jednání rady města se uskuteční dne: 14.12.2016. 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová 


