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 Zápis č. 35 
z jednání Rady města Řevnice dne 17.7. 2015 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, I. Kovářová, , Mgr. O. Skripnik PhD., MgA. M. Reslová 

Omluven: Ing. P. Kozák  

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 35 

2. Kontrola usnesení z RM č. 33 a č. 34 

3. SOSB-VB-ČEZ-IV-12-6018675/1-ul. Bory 

4. Žádost o umístění herního prvku v Havlíčkových sadech – p. Kvasnička 

5. Reakce na petici a námitku Ing. Kubáta - křižovatka ulic Sádecká a Školní 

6. Aktualizace majetkové přílohy č. 1 zřizovací listiny ZŠ Řevnice – podlahový mycí stroj KÄRCHER  

7. MŠMT – souhlas s posunutím začátku školního roku 2015/2016 – ZŠ Řevnice 

8. ZŠ Řevnice – žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního do investičního fondu 

9. Společnost EKOS Řevnice, spol. s r.o. – Výroční zpráva za rok 2014 

10. Žádost o bezplatnou výpůjčku - p. Kotršal - Malá Morava 

11. Odpis pohledávek  

12. MŠMT – rozhodnutí o navýšení kapacity ZUŠ na 500 žáků  

13. Pronájem Lesního divadla - MMC Praha s.r.o. 

14. Revokace usnesení ze zápisu č. 33 – bod 

15. 2Q – vyjádření projektanta k hodnocení projektu Corso pod Lipami – Ing. Marie Valtrová 

16. Rozhodnutí o prominutí daně – Generální finanční ředitelství Praha 

17. Úkol z RM č. 33 – rekapitulace pojistných smluv – majetek 

18. SOSB-VB-ČEZ-IV-12-6018619/VB/01-ul. Růžová-ELEKTROMTÁŽE 

19. Přijetí dotace – Školní ulice a spol. 

20. Informace k žádosti o dotaci – Školní ulice a spol. 

21. Program na zasedání ZM č.6 dne 3.8.2015 

22. Vícepráce v Havlíčkových sadech – zprac. materiálu, zemina 

23. Vícepráce v Havlíčkových sadech – opravy ploch a herních prvků 

24. Smlouva o dílo – Boomerang Publishing, s.r.o. Praha 7 – Layout zpravodaje RUCH 

 

1) Program jednání RM č. 35 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 35. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 33 a č. 34. 
 

3) SOSB-VB-ČEZ-IV-12-6018675/1-ul. Bory 

Usnesení: 

RM schvaluje budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční 

soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o  služebnosti podle § 1257 až § 

1266 občanského zákoníku (kabelového vedení NN 0,4kV) v rozsahu cca 350 délkových metrů v pozemcích parc. 

č. 1464/4, 3667/19, 3667/16 a 3637/2 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Bory) 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 

70.000,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –služebnosti a 

smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6018675/1, Řevnice p.č. 3677/7-kNN.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.7.2015 

 

4) Žádost o umístění herního prvku v Havlíčkových sadech – p. Kvasnička 

Usnesení: 

RM souhlasí s umístěním herního prvku z MŠ do Havlíčkových sadů. Prvek bude umístěn ve špici horní části 

Havlíčkových sadů – přesné místo bude určeno po dohodě s MgA. Ivanou Junkovou, která byla pověřena 

koncepcí umístění mobiliáře a výtvarných a hracích prvků v parku. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.8.2015 

 

5) Odpověď na námitku M.K. a I.B.S. hotels restaurants Praha, a.s. zastoupených Ing. J.  K. 

k navržené změně krytu vozovky v křižovatce ulic Sádecká a Školní 

Usnesení: 



 

2 

 

RM bere na vědomí Odborný názor ke změně krytu vozovky v křižovatce ulic Sádecká a Školní vypracovaný 

panem Ing. Bc. Petr Kumpoštem, Ph.D. tajemníkem ČVUT-Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů a 

z tohoto odborného posudku vyplývá, že lokální změna povrchu, která má přispět ke zvýšení bezpečnosti a 

snížení rychlosti, je vhodným bezpečnostním prvkem s naprosto zanedbatelným vlivem na hlukové a prachové 

emise či zhoršení protismykových vlastností.  

RM ukládá tajemnici odpovědět na námitku M. K. a I.B.S. hotels restaurants Praha, a.s. zastoupených  Ing. J.  

K. podle závěrů  tohoto odborného posudku a dále v odpovědi doplnit, že změna krytu vozovky je součástí 

koncepčního řešení zklidnění dopravy v dané lokalitě  a toto  řešení je použité též v projektu úprav komunikací 

(části ulic Školní, Mírová, Legií, B. Němcové),  na který město obdrželo oznámení o  schválení projektu 

„Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, etapa II“ (části ulic Školní, Mírová, Legií, 

B. Němcové) k financování v rámci Výzvy č. 85a vyhlášené ROP SČ.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.7.2015 

 

6) Aktualizace majetkové přílohy č. 1 zřizovací listiny ZŠ Řevnice – podlahový mycí stroj 

KÄRCHER 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Řevnice,  která odráží 

stav majetku svěřeného příspěvkové organizaci Základní škola Řevnice k hospodaření ke dni 17.7.2015 

(rozšíření o podlahový mycí stroj KÄRCHER BR 40/10 C Adv). 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 10.7.2015 

 

7) MŠMT – souhlas s posunutím začátku školního roku 2015/2016 – ZŠ Řevnice 

Usnesení: 

RM bere na vědomí souhlas Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s posunutím zahájení školního 

vyučování v Základní škole Řevnice ve školním roce 2015/2016 na 7. září 2015 z důvodu rozsáhlé rekonstrukce 

všech budov školy. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.7.2015 

 

8) ZŠ Řevnice - Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků 

Usnesení: 

RM souhlasí v souladu s odst. 4) §30  zákona č. 250/2000 Sb. s převedením částky ve výši 892 650,- Kč 

z rezervního fondu ZŠ Řevnice do fondu investičního. Uvedené prostředky budou použity na pořízení nových 

technologií do školní jídelny, vybavení nové třídy a spolufinancování modernizace strukturované kabeláže 

v budově druhého stupně. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.7.2015 

 

9) Společnost EKOS Řevnice, spol. s r.o. – Výroční zpráva za rok 2014 

Usnesení:  

RM schvaluje Výroční zprávu společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., IČ: 47551828, se sídlem Na Bořích 1077, 

Řevnice za rok 2014 předloženou jednatelem společnosti Ing. Davidem Kodymem.  

RM bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

za rok 2014 vypracovanou společností BENE Factum a.s., audit, daně poradenství, se sídlem Kodaňská 144, 

Praha 10, IČ:27922677. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.7.2015 

 

10) Žádost o bezplatnou výpůjčku - p. Kotršal - Malá Morava 

Usnesení: 

RM vyhlašuje záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 114/1 v obci a k.ú. Řevnice – 8 m
2
 z celkové výměry 6018 

m
2
 – za účelem umístění předzahrádky (2 dřevěné teakové stolky se židlemi) do 31.12.2015. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 20.7.2015 

 

 

11) Odpis pohledávek  
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Usnesení: 

RM schvaluje odpis nedobytné pohledávky 2.000,- Kč za D. B. a M. N. (náhrada škody uložená rozsudkem 

Okresního soudu Praha-západ spis. zn. 14 T 130/2014-193 ze dne  24.11.2014) a dále odpis nedobytné pohledávky 

z neuhrazeného místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů ve výši 7,43 Kč. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková/EO/Hanzlíková 

Termín: 31.7.2015 

 

12) MŠMT – rozhodnutí o navýšení kapacity ZUŠ na 500 žáků  

Usnesení: 

RM bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o navýšení kapacity Základní 

umělecké školy Řevnice na 500 žáků s účinností od 1.9.2015. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 17.7.2015 

 

13) Pronájem Lesního divadla - MMC Praha s.r.o. 

Usnesení:  

Rada města schvaluje pronájem areálu Lesního divadla společnosti MMC Praha s.r.o., IČ: 61060445, se sídlem 

Na Cihelně 448/36, 159 00 Praha 5 v termínu 24.8. – 30.8. 2015 za nájemné 50.000,- Kč pro pořádání divadelního 

festivalu Lesní Slavností Divadla. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/kulturní středisko/Mgr. Stará 

Termín: 31.7.2015 

 

14) Revokace usnesení ze zápisu č. 33 – bod 13) 

Usnesení:  

Rada města   r e v o k u j e  usnesení pod bodem č. 13) ze dne 3.7.2015  (viz. zápis č. 33) a nahrazuje ho tímto 

textem:  

Rada města schvaluje objednání digitalizace plánku hřbitova s identifikací jednotlivých hrobů a hrobových míst 

(formulář pro každé hrobové místo) u firmy GIS Projekt s.r.o., IČ: 29065968, se sídlem Krále Jiřího 1018/38, 

36001 Karlovy Vary 1 za  18.500,- bez DPH (22.385,- Kč vč. DPH) – uhrazeno bude v rámci rozpočtu z § 6171, 

pol. 5168. 

RM dále schvaluje zakoupení modulu pasportu hřbitova systému MISYS od společností GEPRO spol. s r.o., IČ: 

44851529, se sídlem Štefánikova 52, 150 00 Praha 5 za 12.000,- Kč bez DPH (14.520,- Kč vč. DPH) – hrazeno 

bude z rozpočtu města v roce 2016 z § 3632, pol. 5168.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Ing. Bečková 

Termín: 31.7.2015 

 

15) 2Q – vyjádření projektanta k hodnocení projektu Corso pod Lipami – Ing. Marie Valtrová 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci projektanta Ing. Marie Valtrové k hodnocení projektu Corso Pod Lipami, kterou 

zpracovali Mgr. Ing. arch. Pavlína Čapková a Ing. arch Jiří Sovina Ph.D. dne 18.6.2015. 

RM ukládá tajemnici odpovědět spol. 2Q na žádost ze dne 27.5.2015, kdy požadovala stanovisko a vydat spol. 2Q 

kladné stanovisko s tím, že ze strany města budou vzneseny připomínky ve stavebním řízení dle hodnocení 

projektu CORSO POD LIPAMI, které zpracovala 4D PROSTOR s.r.o.,Ostrovského 253/3, Praha 5, IČ: 

24260096 

RM ukládá vedoucímu EO Ing. Tilschovi, aby po zahájení stavebního řízení Stavebním úřadem Řevnice zadal 

stavebnímu technikovi předložení požadavků a námitek za Město Řevnice k dotčené stavbě. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Ing. Tilsch 

Termín: 31.7.2015 

 

16) Rozhodnutí o prominutí daně – Generální finanční ředitelství Praha 
Usnesení: 

RM bere na vědomí Rozhodnutí Generálního finančního ředitelství Praha 1 o prominutí daně – prominutí 

odvodu za porušení rozpočtové kázně. Žádosti Města Řevnice bylo částečně vyhověno a promíjí se částka 

55 525,- Kč z celkového odvodu ve výši 111 050,- Kč, vyměřeného Finančním úřadem pro Středočeský kraj 

platebním výměrem č.j. 3253287/14-2100-04702-202102 ze dne 16.7.2014. Rada města ukládá tajemnici vyvodit 

důsledky z tohoto rozhodnutí a uplatnit hmotnou odpovědnost vůči zodpovědné osobě.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Ing. Tilsch/Kadlec 

Termín: 31.7.2015 
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17) Úkol z RM č. 33 – rekapitulace pojistných smluv - majetek 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o rekapitulaci pojistných smluv a ukládá tajemnici učinit poptávky u dalších 

pojišťovacích ústavů nebo makléřů a zjistit, zda je současná nabídka pro město Řevnice nastavena správně, 

popř. vybrat jiného pojistitele a uzavřít novou pojistnou smlouvu.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.8.2015 

 

18)SOSB-VB-ČEZ-IV-12-6018619/VB/01-ul. Růžová-ELEKTROMTÁŽE 

Usnesení: 

RM schvaluje budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční 

soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o  služebnosti podle § 1257 až      

§ 1266 občanského zákoníku (kabelového vedení NN 0,4kV) v rozsahu cca 9 délkových metrů v pozemku parc. č. 

2877/2 v obci a k. ú. Řevnice (ulice Růžová) 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 4.800,- Kč (bez DPH) a 

uzavření Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –služebnosti a smlouvu o právu provést 

stavbu č. IV-12-6018619/VB/01Řevnice, Růžová p. č. 2732/11 - kNN 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.7.2015 

 

19) Přijetí dotace – Školní ulice a spol. 

Usnesení:  

RM bere na vědomí informaci o schválení projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů 

v Řevnicích, etapa II“ k financování v rámci Výzvy č. 85a vyhlášené ROP SČ a souhlasí s podepsáním Smlouvy o 

poskytnutí dotace i vzhledem k podmínce, že dotace může být poskytnuta až do výše 85% způsobilých výdajů, 

ale stejně vysoká může být i spoluúčast města a doporučuje ZM přijetí dotace ke schválení. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Ing. Tilsch/ Slámová 

Termín: 21.8.2015 

 

20) Informace k žádosti o dotaci – Školní ulice a spol. 

Usnesení:  

RM bere na vědomí informaci o nutnosti zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby v návaznosti na 

schválení projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích“ v rámci výzvy č. 85a 

vyhlášené ROP SČ. 

RM souhlasí se zadáním administrace výběrového řízení na základě předchozích zkušeností panu Ing. Petru 

Šiškovi za částku 17 545- Kč vč. DPH za předpokladu, že investice bude schválena na ZM č. 6 dne 3.8.2015. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Ing. Tilsch/ Slámová 

Termín: 30.8.2015 

 

21)  Program na zasedání ZM č. 6 dne 3.8.2015 

Usnesení: 

RM schvaluje program na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 6 dne 3.8.2015, které se bude konat 

v zasedací místnosti Městského úřadu Řevnice od 19:00 hodin v tomto znění: 

1) Zahájení 

2) Schválení programu 

3) Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace – Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, 

etapa II 

4) Rozpočtové opatření č. 4/2015 

5) Různé 

6) Závěr 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 3.8.2015 

 

22) Vícepráce v Havlíčkových sadech – zprac. materiálu, zemina 

Usnesení: 

Rada města schvaluje doplnění zeminy do lokality Havlíčkovy sady a přetřídění zeminy deponované v areálu 

technických služeb a městské společnosti EKOS firmou KD Trans s.r.o., Tovární 379, Králův Dvůr, IČ: 26447975 

za 80,- Kč za m
3
.   

Schváleno: všemi hlasy  
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Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/TS/Ing. Mikula 

Termín: 3.8.2015 

 

23) Vícepráce v Havlíčkových sadech – vybudování a opravy zpevněných ploch a herních prvků 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený rozpočet na vybudování a opravy zpevněných ploch a herních prvků za 

170000,-  Kč.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/TS/Ing. Mikula 

Termín: 3.8.2015 

 

24) Smlouva o dílo – Boomerang Publishing, s.r.o. – Layout zpravodaje RUCH 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Boomerang Publishing s.r.o., IČ:26447657, se sídlem Nad 

Kazankou 708/37, 171 00 Praha 7, jejímž předmětem je Layout zpravodaje města RUCH – od koncepce přes 

grafické návrhy po kompletní dokument v programu Indesign určený pro následnou sazbu zpravodaje, výběr 

fontů a manuál práce s fonty, styly a odstavci a barvami za částku 45.000,- Kč + DPH. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 3.8.2015 

 

 

Zápis vyhotoven dne 20.7.2015 

Další jednání RM č. 36 se uskuteční dne 24.7.2015 

 

 

 

 

 

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

Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                               MgA. Marie Reslová, místostarostka  


