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Výpis usnesení přijatých na 180. jednání  rady města Řevnice ze dne 13.6.2018 

       (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 
 

 

3) Změna nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a 2 Q spol. s r. o. dne 8.2.2018 na pronájem pozemku 

parc. č. 192 a části pozemku parc. č. 2689/24  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem a 2 Q spol. s r. o. dne 8.2.2018 na pronájem 

pozemku parc. č. 192 a části pozemku parc. č. 2689/24, jehož předmětem je zvýšení nájemného za užívání předmětu 

nájmu ze 14,- Kč/m
2
/rok na 21,- Kč/m

2
/rok a rozšíření účelu nájmu v období od 1.6. do 31.10.2018 o oprávnění 

užívat dřevěnou kůlnu na pozemku parc. č. 2689/24 o rozměrech 12,42 x 3,1 m jako prodejnu občerstvení za 

celkovou úhradu 730,- Kč (dle znaleckého posudku č. 300/20/2018 ze dne 4.6.2018). 

 

4) Záměr změny nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a L. Šarounovou na pronájem části pozemku 

parc. č. 1271/1 pro umístění stánku pro prodej květin 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 záměr změny nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a Lucií Šarounovou, IČ: 70134898 dne 9.5.2018 na pronájem 

části pozemku parc. č. 1271/1 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 13 m2 (2,5 x 5,2 m) za účelem umístění stánku pro 

prodej květin. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke snížení nájmu z 1200,- Kč/m
2
/rok na 700,- Kč/m

2
/rok. 

 

5) SOSB-VB-12-6013729/VB/01-ul. Komenského-ČEZ Distribuce a.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení, umístění, provozování, opravování a udržování zařízení 

distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o  služebnosti podle § 

1257 až § 1266 občanského zákoníku (v zemi uložené kabelové vedení NN 0,4kV) v rozsahu cca 27 délkových metrů 

v pozemcích parc. č. 1271/7 a parc.č. 1319 v obci a k. ú. Řevnice (ulice Komenského) ve vlastnictví města Řevnice pro 

oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 

ve výši 5.400,- Kč (bez DPH), udělení oprávnění provést stavbu zařízení distribuční soustavy ve smyslu příslušných 

ustanovení stavebního zákona a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 

provést stavbu č. IP-12-6013729/VB/01 Řevnice, Komenského č.p. 100 kNN. 

 

 

6) Počet členů Zastupitelstva města Řevnice na volební období 2018 – 2022 
Usnesení: 

Rada města doporučuje: 

 zastupitelstvu města stanovit dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, počet členů Zastupitelstva 

města Řevnice pro volební období 2018–2022 na 15. 

 

7) Žádost o prodej části pozemku parc.č. 3553/1 o výměře 206 m
2
 

Usnesení: 

Rada města doporučuje:  

 zastupitelstvu města ke schválení záměr prodeje části pozemku parc.č. 3553/1 o výměře 206 m
2
 dle plánku, který je 

přílohou usnesení. 
 

8)  Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly - ZUŠ Řevnice     

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě, která proběhla dne 31.5.2018 v Základní umělecké škole Řevnice. Nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 
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9) Zpráva ČŠI o výsledku šetření stížnosti 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí: 

 zprávu o výsledku šetření stížnosti České školní inspekci, Arabská 683, Praha 6,IČ:00638994, čj. ČŠIS – 1396/18-S 

ze dne  10.5.2018 

 informace o projednání zprávy o výsledku šetření ČŠI podle § 168 odst. 1/g Školského zákona  na zasedání školské 

rady   dne 7.6.2018  

 informace starosty města  ing. Tomáš Smrčka a místostarosty města Mgr. Ondřeje Skripnika PhD.  o projednání 

zprávy o výsledku šetření ČŠI s ředitelem Základní školy 

Rada města ukládá:  

 starostovi města  podle § 174 odst. 6 Školského zákona  informovat  Českou školní inspekci a stěžovatele o výsledku 

vyřízení stížnosti a přijatých opatřeních  

 

 

10) Delegace schvalování smluv o výpůjčce a darování  -Kompostéry Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 delegaci pravomoci rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce a darování týkající se projektu „Kompostéry Řevnice“ 

na ekonomický odbor Městského úřadu Řevnice a to s účinností od 18.6.2018. Oprávněnou osobou podepisovat tyto 

smlouvy za město Řevnice bude zaměstnanec ekonomického odboru p. Michal Kliner, zařazený na pozici referent. 

 

11) Darovací smlouva mezi FTV Prima  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 přijetí věcného daru ve výši 150 000,- Kč jehož předmětem je 3x lavička ,3x odpadkový koš ADVAS, typ koše 

BK2;2x info panel Cyklostojan TechAlfa,2x lavička na piknik Egoé;1x stůl na piknik Egoé;1x herní prvek;1x pítko 

Rex;2x síť za branky TechAlfa;120x keř;, který bude umístěn v prostoru Malého náměstí a to na základě darovací 

smlouvy mezi FTV Prima, spol. s r.o.,se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ: 180 00, IČ: 48115908, 

DIČ: CZ48115908 a městem Řevnice. 

 

 

12) Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 25.6.2018 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 návrh programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 25.6.2018 v budově Zámečku, 

Mníšecká 29 od 19:00 hodin v tomto znění: 

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

2) Schválení programu 

3) Zpráva o činnosti rady města 

4) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

5) Zpráva o činnosti finančního výboru 

6) Výsledky hospodaření společnosti EKOS za rok 2017 a výroční zpráva  

7) Počet členů Zastupitelstva města Řevnice na volební období 2018 – 2022 

8) Účetní závěrka za rok 2017           

9) Závěrečný účet města Řevnice za rok 2017 – návrh   

10) Rozpočtové opatření č. 4/2018 - návrh    

11) Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 - k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, k ochraně ovzduší, 

veřejné zeleně a regulaci pyrotechniky 

12) Revokace usnesení č.  7 ze zasedání ZM dne 19.3.2018 – Nabídka ÚZSVM k odkupu dvojité hrobky 

13) Diskuse (45 minut) 

14) Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav čp.29 na výměnu parketové podlahy v sále 

15) Návrh směny pozemků mezi Klášterem dominikánů Praha a městem Řevnice 

16) Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Hlásná Třebaň a městem Řevnice o výkonu úkolů obecní policie 

17) Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Středočeským krajem a městem Řevnice 

18) Dodatek č. 3 ke smlouvě o převodu nemovitostí mezi městem Řevnice a 2 Q spol. s r.o.  

19) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3553/1 o výměře 206 m2 

20) Změna stanov z.s. Turistická  oblast Brdy a Podbrdsko  

21) Výsledky výběrového řízení na prodej pozemků parc.č. 1463/2 a parc.č. 1463/4 v k.ú. Řevnice 

22) Různé 

23) Závěr 
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13) Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů  

Usnesení: 

Rada města doporučuje:  

 zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/115 Řevnice – 

Vižina, rekonstrukce, mezi městem Řevnice a Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5, IČ 70891095. 

 

 

14) Dohoda o využití kapacity mateřské školy - ZŠ a MŠ Bambinárium 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření Dohody o využití kapacity mateřské školy se Základní školou a mateřskou školou Bambinárium, IČ: 

71340866, se sídlem Čsl. Armády 139, 252 30  Řevnice (zapsané v rejstříku škol), jejímž předmětem je přijetí až 

patnácti tříletých dětí do ZŠ a MŠ Bambinárium ve školním roce 2018/2019 za odměnu 3.000,- Kč/dítě/měsíc. 

Rada města ukládá: 

 ekonomickému odboru částku 180 0000,- Kč  na školné pro rok  2018 do rozpočtového opatření č. 5/2018 (§ 3111 pol 

5213) 

 ředitelce mateřské školy informovat o uzavřené dohodě a o možnostech vzdělávání rodiče  všech zapsaných tříletých 

dětí  

 

15) Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s. 

Usnesení: 

Rada města doporučuje:  

 zastupitelstvu města ke schválení upravené znění stanov a příspěvkového řádu z.s. Turistická oblast Brdy a 

Podbrdsko, z. s. 

 

16) „Petice občanů města Řevnic“  

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí:  

 text „Petice občanů města Řevnic“, kterou přijala podle § 2 zákona 85/1990 Sb. (Zákon o právu petičním) a 

posoudila podle podle § 3 zákona 85/1990 Sb. 

Rada města ukládá:  

 starostovi města odpovědět podle § 3 zákona 85/1990 Sb. tomu, kdo petici podal. Stanovisko k obsahu petice je 

nedílnou součástí zápisu.    

 

 

17)  Zadávací řízení a výzva k podání nabídky na Pěší stezku Burešovku II. etapa 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací řízení a výzvu k podání nabídky na akci „Pěší stezka Burešovka II. etapa“ 

 komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Bohdana Slámová, ing. Tomáš Smrčka  Jan Kadlec a 

náhradník: Miloš Zach. 

 

18) Zadávací řízení a výzva k podání nabídky na stavbu Lesní cesty Strážný vrch 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zadávací řízení a výzvu k podání nabídky na akci Lesní cesta Strážný vrch 

 komisi na otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Bohdana Slámová, ing. Tomáš Smrčka, Jan Kadlec a 

náhradník Miloš Zach. 


