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Zápis č.107 
z jednání Rady města Řevnice dne 14.12.2016 

 

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

Omluven:   

Hosté: Mgr. Řezníček, Ing. Štětina, Ing. Zedníček, paní Loudrová - Česká spořitelna 

Zapisovatel:  Mgr. R. Henych 

Hlasování: pro/proti/zdržel se 

 

1) Program jednání rady města č. 107 

1. Program jednání rady města č. 107 

2. Kontrola usnesení z rady města č. 106 

3. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě – pozemky parc.č. 2699, parc.č 2691 a  parc.č. 2734/1 

4. Nájemní smlouva - pozemek parc. č. 2699 

5. Rámcová smlouva o dílo na grafickou přípravu podkladů pro tisk zpravodaje RUCH  

6. Farní charita Řevnice – dotaz na prostory pro charitní činnost 

7. Žádost společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. o souhlas s odpisem nedobytné pohledávky  

8. Stanovisko auditora k identifikaci odpovědnosti za pokutu ve výši 300 tis. Kč vyměřenou v roce 2011 ČIŽP 

9. Smlouva o dodávkách dříví pro výrobu palivového štípaného dříví  

10. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2016 – Středočeský kraj, odbor kontroly 

11. Žádost výměnu kuchyňské linky - byt č. 323 v č.p. 928  

12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu štípacího stroje POTSCH 

13. Výběrové řízení na akci „Úprava pěší stezky Burešovka“ 

14.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – rekonstrukce Lesního divadla 

15. ZUŠ – informace  

16. Vodné a stočné – kalkulace pro rok 2017 

17. Rozpočtové opatření č.6/2016 

 

Usnesení:  

Rada města schvaluje předložený program na jednání rady města č. 107  

Schváleno-hlasování  

 

2) Kontrola usnesení z rady města č. 106 

 

 

3) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě – pozemky parc.č. 2699, parc.č 2691 a  parc.č. 2734/1 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12.2.2007 mezi městem Řevnice a paní A. H., jehož 

předmětem je zúžení předmětu nájmu o pozemek parc.č. 2699 v obci a k.ú. Řevnice a snížení ročního nájemného 

na 38.379,- Kč (předmětem nájmu zůstanou s účinností od 1.1.2017 pouze pozemky parc.č. 2691 a parc. č. 2734/1 

v obci a k.ú. Řevnice). 

Schváleno-hlasování:5/0/0 

Zodpovídá: starosta/SO/Bečková 

Termín: 31.12.2016 

 

4) Nájemní smlouva - pozemek parc. č. 2699 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření nájemní smlouvy s paní A. H., jejímž předmětem je užívání pozemku parc. č. 2699 v obci a k.ú. Řevnice 

o výměře 1176 m
2
 městem Řevnice za nájemné 3,- Kč/m

2
/rok (tj. celkem 3.528,-Kč/rok). Smlouva bude uzavřena 

na dobu určitou do 31.12.2027 s účinností od 1.1.2017. 

Schváleno-hlasování:5/0/0 

Zodpovídá: starosta/SO/Bečková 

Termín: 31.12.2016 

 

5) Rámcová smlouva o dílo na grafickou přípravu podkladů pro tisk zpravodaje RUCH  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 
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 uzavření Rámcové smlouvy o dílo na grafickou přípravu podkladů pro tisk zpravodaje RUCH s Matějem 

Bartákem, IČ: 71664831, se sídlem Na Výšině 1169, 252 30 Řevnice, jejímž předmětem je grafická příprava a 

vytváření podkladů pro tisk jednotlivých čísel zpravodaje RUCH (sazba textů a jejich zalomení, úprava 

fotografií, tvorba inzerátů a jejich úpravy pro tisk) a to za paušální odměnu ve výši 2.500,- Kč za jedno číslo 

(resp. dvojčíslo) zpravodaje. 

Schváleno-hlasování:5/0/0 

Zodpovídá: starosta/SO/Bečková 

Termín: 31.12.2016 

 

6) Farní charita Řevnice – dotaz na prostory pro charitní činnost 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 dotaz a žádost paní E.V., ředitelky Farní charity v Řevnicích k získání vhodných prostor, pro charitní šatník (1-2 

místnosti).  

Rada města ukládá: 

 radní paní Ivetě Kovářové žádost předložit k projednání v sociální komisi. 

Schváleno-hlasování: 5/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 30.1.2017 

 

7) Žádost společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. o souhlas s odpisem nedobytné pohledávky  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. odpis nedobytné pohledávky EKOS 

Řevnice, spol. s r.o. ve výši 6 504,- Kč, která vznikla neuhrazením paušální úhrady za vodné. 

Rada města ukládá: 

 při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. jednateli Ing. Davidu Kodymovi 

realizaci odpisu nedobytné pohledávky EKOS Řevnice, spol. s r.o. ve výši 6 504,- Kč, která vznikla neuhrazením 

paušální úhrady za vodné. 

Schváleno-hlasování:4/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 14.12.2016 

 
8) Stanovisko auditora k identifikaci odpovědnosti za pokutu ve výši 300 000,- Kč vyměřenou v roce 

2011 ČIŽP 

Na jednání rady města předložil Ing. David Kodym, jednatel společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., Na Bořích 1077,  

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 stanovisko auditora – společnosti BENE FACTUM a.s. /audit, daně, poradenství, Kodaňská 1441/46, 100 10 

Praha 10, IČ: 27922677 k identifikaci odpovědnosti za pokutu ve výši 300 000,- Kč vyměřenou v roce 2011 ČIŽP. 

Rada města neschvaluje: 

 zadání dalšího právního posuzování s ohledem na nejednoznačnost spojení konkrétní části pokuty s jednotlivými 

pochybeními u konkrétních osob a s ohledem na výši nákladů dalšího právního posouzení. 

Rada města ukládá: 

 v působnosti valné hromady jednateli společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. Ing. Davidu Kodymovi zajistit 

zaúčtování pokuty na účetní položku – „ztráta minulých období“. 

Rada města ukládá: 

 starostovi seznámit s výsledkem auditu zastupitelstvo města. 

Schváleno-hlasování:4/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 19.12.2016 

 

9) Smlouva o dodávkách dříví pro výrobu palivového štípaného dříví  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření smlouvy o dodávkách dříví pro výrobu palivového štípaného dříví mezi společností EKOS Řevnice, 

spol. s r.o., Na Bořích 1077, 25230 Řevnice, IČ: 47551828 a městem Řevnice s účinností od 1.1.2017 s těmito 

dohodnutými cenami: 
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 Čep 7 – 12 cm Čep 12 cm + 

 
Garantovaný objem Cena (Kč/m

3
) Garantovaný objem Cena (Kč/m

3
) 

Listnaté  

DB, BK, HB, BR, LP 
30 m

3
 650,- 70 m

3
 1150,- 

Jehličnaté 

SM, BO, MD 
bez omezení 950,- nedodává se nedodává se 

      Ceny jsou uvedeny bez DPH za tzv. plnometr. 

Schváleno-hlasování:4/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 14.12.2016 

 
10) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2016 – Středočeský kraj, Odbor 

kontroly 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2016, které bylo provedeno ve dnech               

5.12. - 6.12.2016 Středočeským krajem, Odborem kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 pod č.j. 

101250/2016/KUSK a spis. zn. SZ_079785/2016/KUSK podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních správních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se 

zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

Rada města ukládá:  

 tajemnici MÚ provést nápravná opatření a předložit informaci na jednání rady města. 

Schváleno-hlasování: 

Zodpovídá: starosta/tajemnice 

Termín: 28.2.2017 

 

11) Žádost o výměnu kuchyňské linky - byt č. 323 v č.p. 928 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 nájemci bytu č. 323 v bytovém domě č.p. 928 ve Školní ulici, paní M. K., na základě její žádosti, výměnu stávající 

kuchyňské linky za novou - na náklady nájemce. 

Schváleno-hlasování:4/0/0 

Zodpovídá: starosta/SO/Bečková 

Termín: 21.12.2016 

 

12) Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu štípacího stroje POTSCH 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu štípacího stroje POTSCH ze dne 25.9.2014 uzavřené mezi městem Řevnice a 

společností EKOS Řevnice, spol. s r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 47551828, jehož předmětem je 

snížení ročního nájemného z 36 000,- Kč na 24 000,- Kč bez DPH. 

Schváleno-hlasování:4/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 14.12.2016 

 

13) Výběrové řízení na akci „Úprava pěší stezky Burešovka“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vítěze výběrového řízení na akci „Úprava pěší stezky Burešovka“ firmu: Milan Zámostný, Sumrakov 67, 378 53 

Strmilov, IČ: 64526305. 

 uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou: Milan Zámostný, Sumrakov 67, 378 53 Strmilov, IČ: 64526305, za  

nabídkovou cenu 793 097,00 Kč bez DPH, tj. 959 647,37 Kč vč. DPH.  

Schváleno-hlasování:4/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 14.12.2016 
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14) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – rekonstrukce Lesního divadla 
Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1887 ze dne 29.9.2016, kterým se upravuje cena díla na částku 

714 845,32 Kč bez DPH tj. 864 962,84 Kč vč. DPH z původních 912 128,98 Kč vč. DPH a termín dokončení díla se 

prodlužuje do 30.4.2017. 

Schváleno-hlasování:4/0/0 

Zodpovídá: starosta/tajemnice/OKSI/Slámová 

Termín: 30.12.2016 

15) ZUŠ - informace 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 informaci ředitelky ZUŠ paní MgA. Ivany Junkové o tom, že ZUŠ bude realizovat nákup didaktických pomůcek, 

počítačového vybavení, nad 100 000,- Kč. V souladu se zřizovací listinou byli poptáni tři dodavatelé. Nákup bude 

realizován u firmy Metronomy.cz.  

 informaci o drobných rekonstrukčních úpravách na odloučeném pracovišti v Mníšku pod Brdy na náklady 

Města Mníšek pod Brdy. 
Schváleno-hlasování: 4/0/0 

Zodpovídá: starosta/tajemnice 

Termín: 30.12.2016 

 

16) Vodné a stočné – kalkulace pro rok 2017 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 podle uzavřené smlouvy o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury kalkulaci vodného a stočného na 

rok 2017 předloženou společností EKOS Řevnice, spol. s r.o.: zvýšení ceny vodného o 2,8 % a zvýšení ceny 

stočného o 3,1 %, tj. o celkovou cenu 2,20 Kč včetně DPH na 1 m
3 

vodného a stočného. S účinností od 1.1.2017 

bude cena vodného 33,60 Kč bez DPH, resp. 38,64 Kč s DPH a cena stočného bude 33,00 Kč bez DPH, resp. 37,95 

Kč s DPH.  

Schváleno-hlasování: 4/0/0 

Zodpovídá: starosta/tajemnice 

Termín: 30.12.2016 

 

17) Rozpočtové opatření č.6/2016 

Usnesení: 

Rada města projednala a doporučila: 

 zastupitelstvu města ke schválení Rozpočtové opatření č. 6/2016, které upravuje schválený rozpočet na rok 2016 

tak, že se na straně příjmů i výdajů upravuje o částku 417.662,50 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet 

města na rok 2016 na straně příjmů 64.270.556,85 Kč a na straně výdajů 61.612.022,85 Kč.   

Schváleno-hlasování: 4/0/0 

Zodpovídá: starosta/tajemnice/EO/Jaskevičová 

Termín: 30.12.2016 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 14.12.2016. 

Další jednání rady města se uskuteční dne: 21.12.2016. 

 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová 


