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       Zápis č.43 
z jednání Rady města Řevnice dne 11.9.2015 

 

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

Host: Martin Tamchyna 

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 43 

2. Kontrola usnesení z RM č. 42 

3. Oblastní muzeum Praha – východ – kniha paní Dagmar Renertové 

4. Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování žáků středních škol – Střední škola 

obchodu, služeb a řemesel, Tábor 

5. Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě č. 1503365692 

6. Dělení pozemku parc. č. 1355 – A. H.  

7. Pronájem místností v č.p. 2 od 2Q spol. s r.o. - služebna městské policie 

 

 

 

1) Program jednání RM č. 43 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 43. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 42 

 

3) Oblastní muzeum Praha – východ – kniha paní Dagmar Renertové 

Usnesení: 

RM souhlasí s nákupem knihy Poetický herbář, kterou vydá v měsíci říjnu Oblastní muzeum Praha východ se 

sídlem Arnoldinovský dům, Masarykovo nám. 97, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00067539, jejíž autorkou je 

paní Dagmar Renertová v počtu cca 140-150 ks v celkové částce 30.000,- Kč vč.DPH. 

RM ukládá EO zapracovat částku ve výši 30.000,- Kč do rozpočtového opatření RO č.6/2015 a předložit ke 

schválení zastupitelstvu města.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 3.10.2015 

 

4) Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování žáků středních škol – Střední 

škola obchodu, služeb a řemesel, Tábor 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování žáků středních škol, 

kterou zaslal na Městský úřad Řevnice pan Mgr. Jaroslav Petrů, ředitel Střední školy obchodu, služeb a řemesel, 

se sídlem Bydlinského 2474, 390 02 Tábor, IČ: 75050099. Jejím účelem je zajištění odborné praxe žáků této školy 

na dobu určitou a sice v termínu od 25.9.2015 do 10.6.2015, kterou vykoná Anna Váňová, a to v Městské 

knihovně Řevnice. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 3.10.2015 

 

 

5) Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě č. 1503365692 

Usnesení: 

RM schvaluje Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě č. 150336592, kdy se v rámci souboru movitých věcí pojišťuje 

pojištění benzínové čerpadlo vč. příslušenství v hodnotě 12.000,- Kč, které je umístěno na pozemku parc.č. 1959 

v obci a k.ú. Řevnice. Platba pojistného byla zvýšena oproti původní částce o 15,- Kč za rok s účinností od 

13.8.2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 3.10.2015 

 

6) Dělení pozemku parc. č. 1355 – A. H. 

Usnesení: 

RM souhlasí s rozdělením pozemku č. parc. 1355 v obci a k. ú. Řevnice o velikosti 406 m
2
 podle přiloženého 

situačního plánu na 2 pozemky, a sice: na pozemek parc. č. 1355/1 o výměře 359 m
2
 – zahrada a pozemek parc.č. 

1355/2 o výměře 47 m
2
 – zahrada. 
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Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 3.10.2015 

 

7) Pronájem místností v č.p. 2 od 2Q spol. s r.o. - služebna městské policie 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem 2 místností v domě č. p. 2 na náměstí 

Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích od společnosti 2Q spol. s r.o., IČ: 25797859, se sídlem Praha 8, Křižíkova 

18, PSČ 186 00 na dobu určitou od 14.9.2015 do 31.12.2016 za celkové nájemné 110.000,- Kč (+ DPH) za účelem 

zřízení služebny Městské policie Řevnice. Město provede stavební úpravy pronajatých místností v hodnotě cca 

100.000,- Kč, náklady na pořízení těchto stavebních úprav budou započteny na úhradu nájemného. 

RM schvaluje harmonogram činnosti Městské policie na rok 2015 předložený referentem správního odboru Bc. 

Jiřím Dlaskem. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 14.9.2015 

 

 
Zápis vyhotoven dne 11.9.2015 

Další jednání RM č. 44 se uskuteční dne 18.9.2015. 

 

 

 

 

 

 

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

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

 


