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Zápis č. 109 
z jednání Rady města Řevnice dne 21.12.2016 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, Ing. P. Kozák, 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. 109 

2. Kontrola usnesení z rady města č. 108 

3. Dohoda o splátkách – M. S. 

4. Posudek odtokových poměrů ulice Chodská 

5. Smlouva o dílo na zhotovení Studie možností realizace stezek pro terénní cyklistiku 

6. Výběrové řízení „Celoroční údržba zeleně vybraných částí města Řevnice“ 

7. Konfirmace Smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu a elektrické energie pro rok 2017 

8. Žádost o souhlas s rozdělením pozemků parc. č. 3535/7 a parc. č. 3533/2  

9. SOD na Projekt výměny vodovodu pod Vrážkou a ul. Arch. Weisse 

10. Odměna řediteli ZŠ Řevnice  

 

 

 

Rada města schvaluje předložený program na jednání rady města č. 109  

Schváleno-hlasování  

 

2) Kontrola usnesení z rady města č. 108 

 

3) Dohoda o splátkách – M. S. 

Usnesení: 

Rada města doporučuje:  

 zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o splátkách mezi městem Řevnice, jako věřitelem a paní M.S., 

jako dlužníkem, ve které se dlužník zaváže uhradit městu Řevnice dluh ve výši 14.276,- Kč vzniklý na základě 

neuhrazeného nájemného a na nedoplatku z vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 3 

v přízemí bytového domu č.p. 27 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích, a to ve 24 pravidelných 

měsíčních splátkách vždy k 20. dni kalendářního měsíce (první splátka bude uhrazena 20.3.2017 a poslední 

20.2.2019). 

Rada města ukládá: 

 starostovi zařadit schválení dohody o splátkách na nejbližší zasedání zastupitelstva města. 

Schváleno-hlasování:4/0/0 

Zodpovídá: starosta/SO/Ing. Bečková 

Termín: 19.3.2017 

 

4) Posudek odtokových poměrů ulice Chodská 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí:  

 posudek odtokových poměrů vodoteče v ulici Chodská a na přilehlých soukromých parcelách, který vypracovala 

společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.  

Rada města ukládá:  

 vedoucímu technických služeb Ing. Mikulovi zaslat posudek všem dotčeným vlastníkům pozemků s žádostí o  

provedení  doporučených opatření  

 vedoucímu technických služeb Ing. Mikulovi zajistit  provedení doporučených opatření v ulici Chodská.  
Schváleno-hlasování:4/0/0 

Zodpovídá: starosta/TS/Mikula 

Termín: 31.1.2017 

 

5) Smlouva o dílo na zhotovení Studie možností realizace stezek pro terénní cyklistiku 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení Studie možností realizace stezek pro terénní cyklistiku v lesích v majetku 

města Řevnice s návazností na okolní města a obce s firmou Česká Mountainbiková Asociace, z.s., Kubelíkova 

1189/29, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 28552075 za částku 117.000,- Kč vč. DPH.  
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Rada města pověřuje: 

 starostu podepsáním Smlouvy o dílo na zhotovení Studie možností realizace stezek pro terénní cyklistiku v lesích 

v majetku města Řevnice s návazností na okolní města a obce. 

Rada města ukládá: 

 Ing. Mikulovi požádat o spolufinancování této studie Středočeský kraj. 

Schváleno-hlasování:4/0/0 

Zodpovídá: starosta/TS/Mikula 

Termín: 31. 12. 2016 

 

6) Výběrové řízení „Celoroční údržba zeleně vybraných částí města Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 vypsání výběrového řízení na akci: „Celoroční údržba zeleně vybraných částí města Řevnice“. 

Rada města ukládá:  

 vedoucímu technických služeb Ing. Mikulovi realizovat výběrové řízení na akci: „Celoroční údržba zeleně 

vybraných částí města Řevnice“. 

Schváleno-hlasování:4/0/0 

Zodpovídá: místostarostka/TS/Mikula 

Termín: 31. 1. 2017 

 

7) Konfirmace Smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu a elektrické energie pro rok 

2017 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Konfirmace smlouvy o sdružených dodávkách elektrické energie dle uskutečněného burzovního 

obchodu na burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. dne 11.10.2016 mezi městem a firmou 

Amper Market, a.s, IČO: 24128376, se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 4 pro rok 2017 dle přílohy k 

tomuto usnesení;  

 uzavření Konfirmace smlouvy o sdružených dodávkách zemního plynu dle uskutečněného burzovního obchodu 

na burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. dne 11.10.2016 mezi městem a firmou Amper 

Market, a.s, IČO: 24128376, se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 4 pro rok 2017 dle přílohy k tomuto 

usnesení. 

Schváleno-hlasování:4/0/0 

Zodpovídá: starosta/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.12.2016 

 

8) Žádost o souhlas s rozdělením pozemků parc. č. 3535/7 a parc. č. 3533/2  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 rozdělení pozemku parc. č. 3535/7 o výměře 5116 m
2
 a pozemku parc. č. 3533/2 na čtyři díly A (581 m

2
) , B (585 

m
2
) , C (1561 m

2
)  a D (1437 m

2
) podle  studie urbanistického řešení přiložené k žádosti vlastníků,  za podmínky  

dodržení územním plánem požadovaného řešení komunikací, zachování nelesní zeleně a podmínky uzavření 

plánovací smlouvy mezi městem Řevnice a vlastníky pozemků,  ve které se vlastníci  zaváží k vybudování 

dopravní a inženýrské infrastruktury.   

Rada města ukládá: 

 tajemnici MÚ pozvat  žadatele  k projednání plánovací smlouvy.  

Schváleno-hlasování:4/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 31.12.2016 

 

9) SOD na projekt výměny vodovodu v ulicích pod Vrážkou a vodovodu v ulici Arch. Weisse 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 smlouvu o dílo na projekt výměny vodovodu v ulicích pod Vrážkou a vodovodu v ulici Arch. Weisse s firmou Ing. 

Josef Vítek – PIK inženýrská a projektová kancelář, Mníšek pod Brdy, Rymáně 898, IČ 47000465 za cenu díla 

122.000,- Kč bez DPH tj. 147.620,- Kč včetně DPH. 

Schváleno-hlasování:4/0/0  

Zodpovídá: starosta/Kadlec 

Termín: 30.12.2016 
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10)  Odměna řediteli ZŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 vyplacení  odměny ve výši 25.000,- Kč řediteli ZŠ Řevnice panu Mgr. Tomáši Řezníčkovi. 

Schváleno-hlasování: 4/0/0 

Zodpovídá: starosta 

Termín: 30.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 21.12.2016. 

Další jednání rady města se uskuteční dne: 28.12.2016 

 

 

 

 

 

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

   Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová 


