DODATEK Č.1
k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Řevnice a obcí Jíloviště
k zajišťování činností podle zákona o obecní policii

Smluvní strany:

město Řevnice
IČ:00241636
se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice
zastoupené Ing. Tomášem Smrčkou, starostou
č.ú.: 388051399/0800
(zřizovatel Městské policie Řevnice, dále jen „Město")

a

obec Jíloviště
IČ: 00241334
se sídlem Pražská 81, 252 02 Jíloviště
zastoupená Ing. Vladimírem Dlouhým, starostou
č.ú.: 4309731379/0800
(dále jen „Obec")

uzavírají na základě usnesení Zastupitelstva města Řevnice ze dne 18.12.2017 (viz. zápis č. 24 ze
zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 18.12.2017) a usnesení Zastupitelstva obce Jíloviště č.
2g/44/2017 ze dne 20. 12.2017 v souladu s ust. § 3a zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii,
v platném znění a v souladu s ust. § 160 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 13. I 0.2016 mezi městem Řevnice a obcí
Jíloviště k zajišťování činností podle zákona o obecní policii (dále jen „smlouva"):

I.
dodatku
se mění odst. 1., který

Předmět

I)

V článku II. smlouvy (Rozsah

„ 1. Výkon služby bude

úkolů)

nově

zní takto:

dle potřeb Obce dvoučlennou hlídkou po dobu šesti hodin za
týden v ceně 800,- Kč na hodinu, tj. týdenní cena 4.800,- Kč.
Počet odpracovaných hodin bude navyšován na základě potřeb Obce s přihlédnutím na
početní stav strážníků Městské policie Řevnice a bezpečnostní situaci v Obci. Rozsah
obsahuje i případnou administraci pokut a přestupk l'1:'

2)

prováděn

V článku III. smlouvy (Způsob úhrady nákladů) se mění odst. 1 a odst. 2, které nově zní
takto:
„ I. Obec se zavazuje za plnění úkol ů dle této smlouvy hradit městu Řevnice vzniklé náhrady
v celkové částce 249.600,- Kč (slovy: Dvěstěčtyřicetdevěttisícšestsetkorunčeských) za
kalendářní rok (4.800,- Kč x 52 týdnů). Dohodnutá částka pokrývá paušálně veškeré
náklady (včetně cestovních výdajů) spojené s výkonem činnosti Městské policie Řevnice na
území obce Jíloviště. V případě požadavku na plnění úkol ů nad rozsah služeb sjednaný
v článku li. této smlouvy je možno dohodou stran rozsah hodin a služeb rozšířit. V tomto
případě si smluvní strany sjednávají cenu služeb 350,- Kč á I hodina a I strážník.
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Částka 249.600,- Kč bude hrazena ve čtyřech splátkách po 62.400,- Kč vždy nejpozději

2.

k desátému dni měsíce března, června, září a prosince běžného kalendářního roku. Tyto
částky budou poukazovány na účet města Řevnice číslo 388051399/0800 vedený u České
spořitelny, a.s. pod variabilním symbolem 241334 a specifickým symbolem 412 t .'·

I.

2.

I.
2.

3.

4.

5.

II.
Ostatní ujednání
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
Sjednaná roční náhrada dle článku Ill. smlouvy bude navysena poměrně v závislosti na
schválení účinnosti tohoto dodatku a dle zahájení výkonu činností v rozsahu dle tohoto dodatku.
III.
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek č. I nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu
Středočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření tohoto dodatku.
Smluvní strany zveře j ní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření (datu nabytí právní moci
rozhodnutí krajského úřadu , kterým byl vysloven souhlas s uzavřením veře j noprávní smlouvy)
na úředních deskách svých obecních úřadů ne j méně na dobu 15 dni'.1' .
Přílohu tohoto dodatku č. I tvoří usnesení Zastupitelstva města Řevnice, usnesení Zastupitelstva
obce Jíloviště o souhlasu s uzavřením tohoto dodatku a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
Středočeského kraje o udělení souhlasu s uzavřením tohoto dodatku.
Tento dodatek č. I je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Krajský úřad Středočeského
kraje spolu s žádostí o souhlas s uzavřením tohoto dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č . I uzavřely svobodně a vážně a na d ůkaz
svobodných projevi'.1' vůle připojují vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. I: Usnesení Zastupitelstva města Řevnice
Příloha č .
Příloha č .

2: Usnesení Zastupitelstva obce Jíloviště
3: Pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu
k uzavření dodatku
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Unesení
přijatá na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č.24 dne 18.12.2017
Zastupitelstvo města Řevnice

'

-

.

A) BERE NA VEDOMI:
• zprávu o činnosti rady města v období 7.9.2017- 29.11.2017
• zprávu o činnosti finančního výboru
B) SCHVALUJE:
• prodej:
- pozemku parc. č. 1127, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 85 m2 v obci a k.ú. Řevnice, jehož
součástí je budova č.p. 801 (objekt k bydlení) s příslušenstvím,
- pozemku parc. č. 1128, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m2 v obci a k.ú. Řevnice, jehož
so~částí je zemědělská stavba bez č.p./č.e.,
- pozemku parc.č. 1129/2, zahrada, o výměře 921 m2 v obci a k.ú. Řevnice, který vznikne
oddělením z pozemku parc. č. 1129/2 o výměře 939 m2 podle geometrického plánu č. 223641/2017
vítězi výběrového řízení panu Martinu Zelenému, Karlická 206/21, Praha 5 za kupní cenu 3.680.000,Kč

•

přijetí dotace z MZe ČR "':'„Rekonstrukce MVN Pišťák" v maximální výši 1175 000,- Kč. Celkové
uznatelné náklady rekonstrukce činí 1 750 870,- Kč, z toho vlastní zdroje v minimální výši 575.870,Kč

•
•

•

přijetí účelové neinvestiční dotace pro Sbor dobrovolných hasičů ve výši 4.400,- Kč určené na
pokrytí nákladů na školení
Rozpočtové opatření č. 5/2017, které upravuje schválený rozpočet na rok 2017 tak, že se na straně
příjmů i výdajů zvyšuje o částku 2.832.994,- Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na
rok 2017 na straně příjmů 66.008.752,88 Kč a na straně výdajů 73.282.874,39 Kč bez financování
třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech) činí příjmy 76.817.404,39 Kč (76.817 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky
8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje
76.817.404,39 Kč (76.817 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených
v minulých (předchozích) letech
rozpočet na rok 2018 jako schodkový, na příjmové straně ve výši 81.652 tisíc Kč (81.651.540,- Kč) a
na výdajové straně ve výši 94.117 tisíc Kč (94.117.010,00 Kč.) bez financování třídy 8.
S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech) činí příjmy 97.652 tisíc Kč (97.651.540,00 Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) čini výdaje 97.652 tisíc Kč
(97.651.540,00 Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých
(předchozích) letech. Rezerva je ve výši 3.838 tisíc Kč (3.837.888,72 Kč).
Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 2018 budou řešeny v rámci rozpočtových
opatření

návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Řevnice na roky 2019-2021
koupi id. % pozemku parc.č. 3659/18, orná půda, o výměře 954 m2 v obci a k.ú. Řevnice a id. %
pozemku parc.č. 3671/22, umělé koryto vodního toku, o výměře 236 m2 v obci a k.ú. Řevnice od Evy
Budinové, Hradec Králové - Březhrad za celkovou cenu 2.975,- Kč
• uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Řevnice a obcí Jíloviště
k zajišťování činností podle zákona o obecní policii, jehož předmětem je navýšení výkonu služby
dvoučlenné hlídky ze tří na šest hodin za týden a navýšení roční náhrady městu Řevnice z původní
částky 124.800,- Kč na 249.600,- Kč
• dohodu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Řevnice s obcí Hlásná Třebaň
s tím, že obec Hlásná Třebaň bude hradit městu Řevnice příspěvek na žáka navštěvujícího Základní
školu Řevnice, který má trvalý pobyt v obci Hlásná Třebaň, na opravy a modernizaci budov, resp.
vybavení Základní školy Řevnice v paušální výši 3.000,- Kč/žák/rok
• stanovy a příspěvkový řád budoucího spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.
v předloženém znění
• Dodatek č.2 ke stanovám svazku obcí -region Dolní Berounka v P.ředloženém znění

•
•

C) POVĚŘUJE:
• radu města schválením a provedením nezbytných rozpočtových opatření za rok 2017 v období
měsíce prosince 2017 a ledna 2018, jejichž předmětem bude přijetí všech příjmů, vč. dotací
z veřejných rozpočtů a jejich převedení jiným subjektům, pro ~teré jsou určeny. Zastupitelstvo
města pověřuje radu města provádět přesuny rozpočtovych částek z jednotlivých paragrafů a
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položek rozpočtové skladby k vyrovnání skutečných příjmů a výdajů. Zastupitelstvo města ukládá
starostovi předkládat radě města úpravy rozpočtu na rok 2017 v období měsíce prosince 2017 a
ledna 2018 (do účetní závěrky 2017) a to po projednání ve finančním výboru

O) VYDÁVÁ:
•

•

Obecně závaznou vyhlášku mčsta Řevnice č. 4/2017, kterou se stanoví část společného
školské'ho obvodu základni školy zřízené městem Řevnice ve znění, které je přílohou tohoto
usnesení
Obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 5/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je
přílohou tohoto usnesení

Zapisovatel: Petra Karešová

Ověřovatelé

zápisu:
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MUDr. Jaroslava Dercová

.

Ing. Tomáš Smrčka, starosta

/

souhlasí s originálem
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Zasedání zastupitelstva obce

Jíloviště č.

44/2017 ze dne 20.12.2017

VÝPIS Z USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 44/2017

Usnesení č. 2g/44/2017
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi
Řevnice a obcí Jíloviště k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii.

RNDr. Jana Malá
místostarostka

/

městem
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OBEC J1LOVIŠŘ
Pražská 81
2S2 02 Jflovišt6

Souhlasí s originálem
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