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 Zápis č. 33 
z jednání Rady města Řevnice dne 3.7.2015 

 

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

Omluven: Mgr. R. Henych 

Hosté: M. Tamchyna 

Zapisovatel: Ing. Alice Bečková 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 33 

2. Kontrola usnesení z RM č. 31 

3. Bezplatná výpůjčka části pozemku parc. č. 111 - Brush consulting, s.r.o. 

4. Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 3315/1 od Státního pozemkového úřadu 

5. Bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 423/5 a 423/13 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

6. Schválení vzoru smlouvy o nájmu hrobového místa 

7. SOVB-CETIN-8000009155-uložení telefonního kabelu do země-ul. Pod Lipami 

8. SOVB-ČEZ-IV-12-6201246/6-ul. Čajkovského 

9. Aktualizace majetkové přílohy č. 1 zřizovací listiny ZŠ Řevnice k 30.6.2015 

10. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnice ze dne 30.6.2010 

11. Univerzitní sportovní klub Praha – žádost o souhlas s uspořádáním závodu v orientačním běhu 

12. Žádost o pronájem veřejného prostranství – parc.č. 1933 a parc.č. x1918/2 

13. Rozšíření aplikace MISYS o modul pasport hřbitova  

14. Zřízení komise pro bezpečnost města 

15. Reorganizace MÚ 

16. Dodatek č. 17 k pojistné smlouvě č. 1503365692 – GENERALI Pojišťovna, a.s. 

17. ZŠ Řevnice – schválení účetní závěrky, žádost o schválení a přerozdělení HV za rok 2014  

18. Poptávkové řízení opravy komunikací – výběr realizační firmy  

19. Poptávkové řízení sanitární kontejner – výběr dodavatele 

20. Smlouva o poskytování poradenské činnosti - School My project s.r.o.  

21. Zadání zpracování posudku Školního vzdělávacího programu ZŠ Řevnice 

22. Hodnocení projektu Corso pod Lipami 

 

 

1) Program jednání RM č. 33 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 33. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 31 a 32. 
 

 

3) Bezplatná výpůjčka části pozemku parc. č. 111 - Brush consulting, s.r.o. 

Usnesení: 

RM schvaluje bezplatnou výpůjčku části pozemku parc.č. 111 v obci a k.ú. Řevnice – 8 m
2
 z celkové výměry 2303 

m
2
 společnosti Brush consulting s.r.o., IČO: 01696815, se sídlem Janáčkova 1128, 252 30 Řevnice za účelem 

prodeje a prezentace knih z knihkupectví LeAmos a to do 31.12.2015. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Ing. Bečková 

Termín: 10.7.2015 

 

 

4) Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 3315/1 od Státního pozemkového úřadu 

Usnesení: 

RM souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku parc.č. 3315/1 o výměře 61 m
2
 (orná půda) v obci a k.ú. Řevnice 

z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, do vlastnictví města Řevnice za 

podmínek stanovených Státním pozemkovým úřadem a doporučuje bezúplatné nabytí předmětného pozemku ke 

schválení zastupitelstvu města.  
Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Ing. Bečková 

Termín: 30.9.2015 

 

 

5) Bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 423/5 a 423/13 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

Usnesení: 
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RM souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku parc.č. 423/5 o výměře 520 m
2
 (ostatní plocha, ostatní komunikace) 

a pozemku parc.č. 423/13 o výměře 259 m
2 

(ostatní plocha, ostatní komunikace), oba v obci a k.ú. Řevnice 

z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví 

města Řevnice za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a doporučuje 

bezúplatné nabytí předmětných pozemků ke schválení zastupitelstvu města.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Ing. Bečková 

Termín: 30.9.2015 

 

 

6) Schválení vzoru smlouvy o nájmu hrobového místa 

Usnesení: 

Rada města schvaluje vzor smlouvy o nájmu hrobového místa. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 10.7.2015 

 

 

7) SOVB-CETIN-8000009155-uložení telefonního kabelu do země-ul. Pod Lipami 

Usnesení: 

RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti - spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách 

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (metalického kabelu typu TCEPKPFLE) 

v pozemcích parc. č. 265, parc.č. 264/2 a parc.č. 2689/2, všechny v obci a k. ú. Řevnice (ul. Pod Lipami) ve 

vlastnictví města Řevnice pro oprávněného Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem: 

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o 

zřízení služebnosti č. 8000009155. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 10.7.2015 

 

 

8) SOVB-ČEZ-IV-12-6201246/6-ul. Čajkovského 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění, opravování a 

provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení 

NN) v pozemku parc. č. 3054/5 v obci a k. ú. Řevnice (ulice Čajkovského) dle geometrického plánu č. č. 1440-

12/2007 ze dne 28.2.2007 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených 

Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 2.400,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti IV-12-6201246/6 – Řevnice -  Čajkovského kNN. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 10.7.2015 

 

 

9) Aktualizace majetkové přílohy č. 1 zřizovací listiny ZŠ Řevnice 

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 (tzv. svěřený majetek“) ke dni 

30.6.2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 10.7.2015 

 

 

10) Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnice ze 

dne 30.6.2010 

Usnesení: 

RM schvaluje dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnice ze dne 

30.6.2010 a ukládá ekonomickému odboru jeho realizaci. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Ing. Tilsch 

Termín: 10.7.2015 

 

 

11) Univerzitní sportovní klub Praha – žádost o souhlas s uspořádáním závodu v orientačním běhu 

Usnesení: 
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RM souhlasí s pořádáním s uspořádáním závodů Univerzitního sportovního klubu Praha, se sídlem Na Folimance 

2, 120 00 Praha 2 v orientačním běhu ve dnech 3. - 4. 10. 2015 v době cca od 9:00-16:00 hodin s tím, že po akci 

bude vše odstraněno a místo bude uvedeno do původního stavu, včetně úklidu odpadků. RM pověřuje společnost 

EKOS Řevnice, spol. s r.o. jednáním s pořadatelem akce a zajištěním splnění podmínek. 

RM schvaluje pronájem Lesního divadla Univerzitnímu sportovnímu klubu Praha, se sídlem Na Folimance 2, 120 

00 Praha 2 za částku 3.000,- Kč + 21% DPH, tj. 3.630,- Kč na dny 3. - 4. 10. 2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.6.2015 

 

 

12) Žádost o pronájem veřejného prostranství – parc.č. 1933 a parc.č. 1918/2 

Usnesení: 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1933 a části pozemku parc.č. 1918/2 v obci a k.ú. Řevnice – 

celkem 48 m
2
 – a to za účelem parkování osobních vozidel. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Ing. Bečková 

Termín: 7.7.2015 

 

 

13) Rozšíření aplikace MISYS o modul pasport hřbitova  

Usnesení:  

Rada města schvaluje pořízení rozšíření aplikace MISYS o modul pasportu hřbitova (digitalizace s identifikací 

jednotlivých hrobů a hrobových míst) v ceně 18.500,- bez DPH (22.385,- Kč vč. DPH) – uhrazeno bude v rámci 

rozpočtu z § 6171, pol. 5168. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Ing. Bečková 

Termín: 31.7.2015 

 

 

14) Zřízení komise pro bezpečnost města 

Usnesení: 

RM schvaluje zřízení 5 členné komise pro bezpečnost města jako poradního orgánu rady města a ukládá 

starostovi předložit do příštího jednání rady návrh složení komise a status komise.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 10.7.2015 

 

 

15) Reorganizace MÚ 

Usnesení: 

RM v souladu s odst. 2 písm. j) § 102 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, schvaluje navýšení počtu 

zaměstnanců Městského úřadu Řevnice od 1.9.2015 o jeden celý úvazek – pozici referenta správního odboru. 

RM ukládá tajemnici vypsat výběrové řízení na obsazení této pozice s náplní práce příprava konceptu a zřízení 

městské policie a konceptu kontroly plnění městských vyhlášek  s termínem do 30.7.2015. 

RM ukládá EO zapracovat do RO č. 4/2015 navýšení mzdových prostředků, včetně odvodů na sociální a zdravotní 

pojištění nového zaměstnance a školení. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.7.2015 

 

 

16) Dodatek č. 17 k pojistné smlouvě č. 1503365692 Generali Pojišťovna a.s., 

Usnesení: 

RM schvaluje Dodatek č. 17 k pojistné smlouvě č. 1503365692 s Generali Pojišťovnou, a.s., jehož předmětem je 

s účinností od 27.6.2015 pojištění ostatních staveb – komunikace dle projektu „Přednádražní prostor Řevnice“ za 

částku 4 258,- Kč v rozmezí 27.6.2015-5.2.2016. 

Rada města ukládá tajemnici provést soupis a revizi uzavřených majetkových pojistných smluv v termínu do 31.7. 

2015.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.7.2015 

 

 

17) ZŠ Řevnice – schválení účetní závěrky, žádost o schválení a přerozdělení HV za rok 2014  

Usnesení: 
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RM schvaluje na základě předložených účetních výkazů účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola 

Řevnice sestavenou k 31.12.2014. 

RM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola Řevnice za rok 2014 ve výši 

942 652,39 Kč a schvaluje jeho přerozdělení takto: do fondu odměn převedení částky ve výši 50 000,- Kč a do 

rezervního fondu převedení částky ve výši 892 652,39 Kč.   

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.7.2015 

 

 

18) Poptávkové řízení opravy komunikací – výběr dodavatele 

Usnesení: 

RM schvaluje jako realizátora opravy komunikací ulic Na Výšině, Příčná, Alšova, V Luhu a 5. května společnost 

STREET s.r.o., Srbova 360, Praha 8 za cenu 185 778,- Kč včetně DPH. Bude vystavena objednávka. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Mikula 

Termín: 30.7.2015 

 

 

19) Poptávkové řízení sanitární kontejner – výběr dodavatele 

Usnesení: 

RM schvaluje jako realizátora dodání sanitárního kontejneru pro potřeby areálu Technických služeb společnost 

Systém Container, s.r.o. 763 11 Lípa 303 za cenu 129 500,- Kč + DPH. Bude vystavena objednávka. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/Mikula 

Termín: 31.8.2015 

 

 

20)Smlouva o poskytování poradenské činnosti - School My project s.r.o.  

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování poradenské činnosti v záležitostech týkajících se města 

jako zřizovatele ZŠ se společností School My project s.r.o., IČ: 02589877, Mánesova 1672, Sokolov v ceně 1.500,- 

Kč/hodina (poradenskou činnost bude poskytovat paní Mgr. Andrea Vedralová). 

Schváleno: všichni pro 

Zodpovídá: Starosta/tajemnice 

Termín: 30.7.2015 

 

 

21) Zadání zpracování posudku Školního vzdělávacího programu ZŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zadání vypracování posudku Školního vzdělávacího programu ZŠ Řevnice a jeho souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání paní Mgr. Olze Doležalové, Klírova 1912/12, 148 

00 Praha 4 v ceně 500,- Kč/hodinu, celková cena nepřevýší 10.000,- Kč. Bude vystavena objednávka. 

Schváleno: 4 pro, 1 se zdržel 

Zodpovídá: Starosta/tajemnice 

Termín: 30.7.2015 

 

 

22) Hodnocení projektu Corso pod Lipami 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí předložený posudek projektové dokumentace Projektu Corso pod Lipami 

zpracovaného společností 4D Prostor Ostrovského 253/3, Praha 5 a ukládá Ing. Bečkové předat posudek 

společnosti 2 Q spol. s r.o.  (Ing. Klimtovi). 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 8.7.2015 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 7.7.2015. 

Další jednání RM č. 34 se uskuteční dne 9.7.2015. 

 

 

 

 

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

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


