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Zápis č.56 
z jednání Rady města Řevnice dne 11. prosince 2015 

 

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

Omluven: MgA. M. Reslová, 

Host: Martin Tamchyna 

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 56 

2. Kontrola usnesení z RM č. 55 

3. Výběrové řízení – vedoucí ekonomického odboru 

4. Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI 

5. Koupě pozemku par.č. 3136/3 – ul. Ke Strouze 

6. Koupě pozemku par.č. 3136/13 – ul. Ke Strouze 

7. Koupě pozemku par.č. 3136/14 – ul. Ke Strouze 

8. Přijetí daru – kanalizační a vodovodní řad v ulici Ke Strouze 

9. Administrace městského hřbitova od 1.1.2016 

10.  Zadání veřejná zakázka malého rozsahu – Pojištění majetku a odpovědnosti pro město Řevnice 

11. ZŠ Řevnice – žádost o poskytnutí finančních prostředků 

12. EKOS spol. s r.o. Řevnice – nový ceník prací od 1.1.2016 – informace 

13. Záměr pronájmu pozemku parc.č. 194, parc.č. 2689/30 a části pozemků parc.č. 2689/26 a parc.č. 2689/2 

14. SOSB-VB-ČEZ-EP-12-6003046/VB/01-ul. Nerudova-ELEKTROMONTÁŽE 

15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci: „Přístavba 

základní školy Řevnice“ 

16. Změna smlouvy na poskytování služby – Sdružení Útulek a hotel pro psy, Rakovník 

17. Dohoda o způsobu provedení ochranných pásem vedení ČEPS a nápravě vadného stavu s vlastníkem 

nemovitosti (pozemku)  

18. Informace o průběhu výstavby – obytný soubor CORSO POD LIPAMI Řevnice 

19. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1911/2015 

20. Dotace - Územní plán Město Řevnice 

21. Informační systém – realizace 
22. Smlouva o dílo – nákup šatních skříněk do nové budovy ZŠ  

23. Vícepráce – Přístavba základní školy Řevnice 

24. Náprava chybného zaúčtování technického zhodnocení budovy v majetku města  

25. Pověření plněním dílčích úkolů při řízení městské policie – Bc. Dlask 

26. MUDr. Dercová – dotazy pro radu města 

27. Komise pro otvírání obálek – VŘ – Svoz odpadu obcí Řevnicka 

28. Informace o provozu mezi svátky – MŠ Řevnice 

 

1) Program jednání RM č. 56 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 56. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 55 
 

3) Výběrové řízení – vedoucí ekonomického odboru 

Usnesení: 

RM schvaluje komisi pro výběr uchazeče na obsazení pracovního místa – vedoucí ekonomického odboru ve 

složení: Ing. Tomáš Smrčka, MgA. Marie Reslová a Mgr. Renata Henych. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.12.2015 

 

4) Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI se společností Wolters 

Kluwer, a.s., U Nákladového nádraží 6, 13000 Praha 3, IC: 63077639, DIC: CZ63077639, jejímž předmětem je 

poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI za roční předplatné přístupu ke službě ASPI 13.507,- Kč bez 

DPH (21%). 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.12.2015 
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5) Koupě pozemku parc. č. 3136/3 – ul. Ke Strouze 

Usnesení: 

RM doporučuje zastupitelstva města schválit koupi pozemku parc. č. 3136/3, ostatní plocha, ostatní komunikace 

v obci a k.ú. Řevnice o výměře 7 m
2
 městem Řevnice od paní K. P. za kupní cenu 700,- Kč.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.12.2015 

 

6) Koupě pozemku parc. č. 3136/13 – ul. Ke Strouze 

Usnesení: 

RM doporučuje zastupitelstva města schválit koupi pozemku parc. č. 3136/13, ostatní plocha, ostatní 

komunikace v obci a k.ú. Řevnice o výměře 31 m
2
 městem Řevnice od paní L.W. za kupní cenu 3.100,- Kč.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.12.2015 

 

7) Koupě pozemku parc. č. 3136/14 – ul. Ke Strouze 

Usnesení: 

RM doporučuje zastupitelstva města schválit koupi pozemku parc. č. 3136/14, ostatní plocha, ostatní 

komunikace v obci a k.ú. Řevnice o výměře 31 m
2
 městem Řevnice od pana J. K. za kupní cenu 3.100,- Kč.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.12.2015 

 

8) Přijetí daru – kanalizační a vodovodní řad v ulici Ke Strouze 

Usnesení: 

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí tohoto daru do majetku města: 

1) stavby vodovodního řadu v celkové délce cca 63 m umístěné v pozemcích parc.č. 3136/1 a parc.č. 3136/14 

v obci a k.ú. Řevnice a to:  

- stoky „A“ o délce 39 m v provedení LPE 90 x 8,2 a profilu DN 80 se začátkem určeným souřadnicemi 

758619.10, 105995.49 a koncem určeným souřadnicemi 758642.46, 1059826.97 dle zaměření skutečného 

provedení stavby a 

- stoky „B“ o délce 24 m v provedení LPE 90 x 8,2 a profilu DN 80 se začátkem určeným souřadnicemi 

758642.46, 1059826.97 a koncem určeným souřadnicemi 758619.57, 1059821.13 dle zaměření skutečného 

provedení stavby,  

včetně 2 podzemních hydrantů DN 80 a  

2) stavby kanalizačního řadu splaškové tlakové kanalizace v celkové délce cca 65 m umístěné v pozemcích 

parc.č. 3136/1 a parc.č. 3136/14 v obci a k.ú. Řevnice a to: 

- stoky „A“ o délce 41 m v provedení LPE a profilu DN 75 se začátkem určeným souřadnicemi 758665.73, 

1059794.27 a koncem určeným souřadnicemi 758642.36, 1059826.66 dle zaměření skutečného provedení 

stavby a 

- stoky „B“ o délce 24 m v provedení LPE a profilu DN 63 se začátkem určeným souřadnicemi 758642.36, 

1059826.66 a koncem určeným souřadnicemi 758619.05, 1059820.39 dle zaměření skutečného provedení 

stavby 

a to od manželů M. a A. V., J. M., K. P., J. K., L.W.a M. Š.. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.12.2015 

  

9) Administrace městského hřbitova od 1.1.2016 

Usnesení: 

RM ukládá tajemnici rozšířit náplň práce paní Monice Kučerové o agendu administrace městského hřbitova od 

1.1.2016.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá:Starosta/Tajemnice 

Termín:31.12.2015 

 

10) Zadání veřejná zakázka malého rozsahu – Pojištění majetku a odpovědnosti pro město Řevnice 

Usnesení: 

RM schvaluje předložené zadání pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Pojištění majetku a odpovědnosti pro 

město Řevnice“ a ukládá tajemnici učinit poptávky. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá:Starosta/Tajemnice 

Termín:31.12.2015 



 

3 

 

 

11) ZŠ Řevnice – žádost o poskytnutí finančních prostředků 

Usnesení: 

RM schvaluje žádost ředitelky ZŠ Řevnice paní Mgr. Simony Škaloudové o poskytnutí mimořádného finančního 

příspěvku ve výši 100.000,- Kč odůvodněné  jednak  doplacením  nesprávně odejmutého osobního ohodnocení  

Mgr. Dopitové po dobu 21 měsíců,  a jednak   vyplacením  finanční odměny a dvou nadstandardních platů 

bývalé ředitelce ZŠ Mgr. Seidlerové. 

RM ukládá EO tuto částku zapracovat do RO. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá:Starosta/Tajemnice 

Termín:31.12.2015 

 

12) EKOS, spol. s r.o. Řevnice – nový ceník prací – od 1.1.2016  

Usnesení: 

RM bere na vědomí ceník prací platný od 1.1.2016, který předložil Ing. David Kodym, jednatel společnosti 

EKOS Řevnice, spol. s r.o., Na Bořích 1077, 25230 Řevnice, IČ: 47551828. 

 Ceník 2016 Ceník 2015 

 základní základní 

Montér VaK 270 245 

Elektrikář 270 245 

Admin.referent   

Pohotovostní zásahy 500  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá:Starosta/Tajemnice 

Termín:31.12.2015 

 

13) Záměr pronájmu pozemku parc.č. 194, parc.č. 2689/30 a části pozemků parc.č. 2689/26 a parc.č. 

2689/2 

Usnesení: 

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 194 o výměře 88 m
2
 (zastavěná plocha a nádvoří), 

pozemku parc.č. 2689/30 o výměře 21 m
2
 (zastavěná plocha a nádvoří), který vznikl oddělením z pozemků parc.č. 

2689/26 a parc.č. 2689/2 na základě geometrického plánu pro vyznačení budovy č. 2121-107/2015 ze dne 

7.12.2015, části pozemku parc.č. 2689/26 o výměře cca 151 m
2
 (ostatní plocha, zeleň) a části pozemku parc.č. 

2689/2 o výměře cca 13 m
2
 (ostatní plocha, ostatní komunikace), všechny v obci a k.ú. Řevnice (dle přiloženého 

geometrického plánu a nákresu). 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Bečková 

Termín: 14.12.2015 

 

14) SOSB-VB-ČEZ-EP-12-6003046/VB/01-ul. Nerudova-ELEKTROMONTÁŽE 

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 (venkovní vedení NN 0,4kV) v rozsahu cca 16 délkových metrů nad pozemkem parc. 

č. 1502 v obci a k. ú. Řevnice (ulice Nerudova) pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle 

sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 3.200,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o 

uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. EP-12-

6003046/VB/01, Řevnice Nerudova č. p. 481 – přeložka NN. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.12.2015 

 

15) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP na akci: 

„Přístavba Základní školy Řevnice“  
Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP, 

uzavřené s panem Ing. J. Borákem, Imrychova 883/9, Praha 4, na akci: „Přístavba Základní školy Řevnice“, 

kterým se prodlužuje termín výkonu TDI v návaznosti na prodloužení termínu realizace stavby do 31.12.2015. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Slámová 

Termín: 11.12.2015 

 

16) Změna smlouvy na poskytování služby – Sdružení Útulek a hotel pro psy, Rakovník 

Usnesení: 
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RM schvaluje uzavření Smlouvy o umísťování psů v útulku, jejímž předmětem je umísťování a následná péče o 

psy nalezené na správním území města Řevnice s Hanou Březinovou, bytem Dukelských hrdinů č.p.2569, 269 

01Rakovník, IČ:47021080. 

RM pověřuje jako osobu oprávněnou vydat odebraného odchyceného psa pana Ing. Mojmíra Mikulu a Ing. 

Tomáše Smrčku. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 11.12.2015 

 

17) Dohoda o způsobu provedení ochranných pásem vedení ČEPS a nápravě vadného stavu 

s vlastníkem nemovitosti (pozemku)  

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Dohody o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení ČEPS, a.s. a nápravě 

vadného stavu s vlastníkem nemovitostí (pozemku) – městem Řevnice, přičemž společnost ČEPS, a.s. je 

vlastníkem a provozovatelem vedení velmi vysokého napětí 400kV/označ.V 413 Střed, úsek stožáry č.:1-300, 300-

305, ke kterému bylo zákonem zřízeno věcné břemeno a ochranné pásmo, které má oprávnění k cizím 

nemovitostem, a které se nezapisovalo do evidence nemovitostí. RM ukládá tajemnici informaci zaslat jednateli 

společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o. panu Ing. Davidu Kodymovi. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 11.12.2015 

 
18) Informace o průběhu výstavby – obytný soubor CORSO POD LIPAMI Řevnice 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informace Ing. Jana Klimta, projektového managera společnosti 2Q o tom, že byla  

odstraněna překážka  v podobě archeologického průzkumu na horní části pozemku za domem č.p.2  v souvislosti 

s výstavbou „obytný souboru CORSO POD LIPAMI v Řevnicích“. Dne 7.12. byla provedena demolice přístavku 

domu č.p.2. Budou zahájeny zemní práce a následně stavební práce na zajištění stavební jámy pod objekty A2 a 

A3. Na spodní části staveniště probíhají práce na pilotovém založení objektů B1 a B2. V prosinci se neplánuje 

uzavření pěší komunikace.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 11.12.2015 

 

19) Dodatek č.1 a č.2 ke Smlouvě o dílo č.1911/2015 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Dodatků č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo č.1911/2015 se společností INVESSALES, spol. s. r. 

o.,IČ: 62957678, DIČ: CZ62957678, se sídlem Podskalská 1512/22, Praha 2 – Nové Město, 128 00, jejichž 

předmětem je závazek zhotovitele pro objednatele Město Řevnice provést dílo – zateplení, výměnu oken a kotle 

budovy hasičské zbrojnice, umístěné na adrese Řevnice 174.  

Dodatek č. 1. upravuje termín dokončení díla na 20.3. 2016 s ohledem na klimatické podmínky. 

Dodatek č. 2. upravuje navýšení smluvní ceny za zhotovení díla v návaznosti na jednotlivé rozpočty víceprací o 

částku 246 516,26 Kč, vč. DPH. Celková cena díla po započtení víceprací činí 3 440 541,16 Kč, vč. DPH. 

Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla v dohodnuté výši, a to na základě vystavené 

zálohové faktury (daňového dokladu) se splatností do 31. 12. 2015, kterou je zhotovitel - INVESSALES, spol. s. r. 

o. oprávněn vystavit po uzavření této smlouvy.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Bc. Vaňková 

Termín: 11.12.2015 

 
20) Dotace - Územní plán Město Řevnice 

Usnesení:  

RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj, program „Podpora územně 

plánovacích činností obcí“.  Žádost o dotaci byla podána na částku 249109,- Kč vč. DPH, spoluúčast města činí 

49822,- Kč vč. DPH.   

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/ Bc. Vaňková 

Termín: 11.12.2015 

 

 

 

 
21) Informační systém – realizace 

Usnesení: 
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RM bere na vědomí, že byla dokončena instalace ukazatelů orientačního systému Řevnice. Instalováno bylo 11 

sloupů s 26 kusy směrových cedulí dle projektu Mladého hlasu Řevnic. Celková částka projektu činí 119 396,- 

Kč vč. DPH. Středočeský kraj, Fond cestovního ruchu poskytl dotaci 100 000,- Kč vč. DPH. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/ Bc. Vaňková 

Termín: 11. 12. 2015 

 

22) Smlouva o dílo – nákup šatních skříněk do nové budovy ZŠ 

Usnesení: 

RM schvaluje nákup nových šatních skříněk do budovy přístavby ZŠ od dodavatele stavebních prací Zlínské 

stavby a.s., které nabízejí dodávku a montáž šatních skříněk za celkovou cenu 276 600,-Kč bez DPH (334 686,- 

vč. DPH). Termín dodání 28.2. 2016.  

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na nákup 60–ti kusů nových šatních skříněk do budovy přístavby ZŠ.  

Schváleno:všemi hlasy   

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO /Slámová 

Termín: 15.12.2015 

 
23) Vícepráce – Přístavba Základní školy Řevnice 

Usnesení: 

RM schvaluje cenovou nabídku od firmy Zlínské stavby a.s. na přípravu elektroinstalace pro venkovní osvětlení 

parteru před novým vstupem do budovy ZŠ ve výši 45 855,- Kč bez DPH a ukládá EO na uvedené práce vystavit 

objednávku. 

Schváleno:všemi hlasy   

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO /Slámová 

Termín: 15.12.2015 

 

24) Náprava chybného zaúčtování technického zhodnocení budovy v majetku města  

Usnesení: 

RM schvaluje z důvodu nápravy chybného zaúčtování technického zhodnocení budovy v majetku města užívané 

Základní školou Řevnice toto řešení: technické zhodnocení budovy ve výši 70.000,- Kč z roku 2000 bude ve svém 

účetnictví evidovat město Řevnice jako vlastník budovy (tj. zařadí si ho do účetnictví) a Základní škola Řevnice 

si toto technické zhodnocení z účetnictví bez nároku na finanční vypořádání vyřadí.  
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO 

Termín: 31.12.2015 

 

25) Pověření plněním dílčích úkolů při řízení městské policie – Bc. Dlask 

Usnesení: 

RM jmenuje pana Bc. Jiřího Dlaska od 11.12.2015 vrchním strážníkem Městské policie Řevnice. 

RM schvaluje Organizační strukturu Městské policie Řevnice s tím, že vrchním strážníkem MP bude od 

11.12.2015 pan Bc. Jiří Dlask a strážníkem s přiděleným okrskem Řevnice bude od 1.1.2016 pan Pavel Partaj, 

který bude pověřen  zastupováním vrchního strážníka MP.  

RM doporučuje zastupitelstvu města ke schválení pověřit pana Bc. Jiřího Dlaska – vrchního strážníka Městské 

policie Řevnice v souladu s ust. § 3 odstavce 2 zákona č.553/1991  Sb., o obecní polici v platném znění, plněním 

některých úkolů – kontrola výkonu služby dle plánované instruktáže, kontrola manipulace s pokutovými bloky, 

kontrola hospodaření se svěřeným majetkem, kontrola evidence, uložení, výdeje a nošení služebních zbraní, 

kontrola při nakládání s osobními údaji, jednání v rámci pracovně právních vztahů čekatelů, strážníků a dalších 

zaměstnanců městské policie, kontrola evidence přijatých oznámení a jejich vyřízení, přípravou a návrhem 

k uzavírání veřejnoprávních smluv se starosty okolních obcí i v rámci vyhlášení krizového stavu. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Bc.Dlask 

Termín: 31.12.2015 

 

26) MUDr. Dercová – dotazy pro radu města 

Usnesení: 

RM bere na vědomí žádost MUDr. Dercové ze dne 4.12.2015 a ukládá tajemnici zpracovat a odeslat  písemnou 

odpověď. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 31.12.2015 

 

 

 

27) Komise pro otvírání obálek – VŘ – Svoz odpadu obcí Řevnicka 

Usnesení: 
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RM schvaluje komisi a její náhradníky pro otvírání obálek a následné hodnocení veřejné zakázky Svoz odpadu 

obci Řevnicka, které se uskuteční dne 5.1.2016 10:05 v zasedací místnosti MěU Revnice: Marie Reslová, Pavel 

Kubásek, Pavel Schmidt, Hana Navrátilová, Ing. Barbora Tesařová, Vnislav Konvalinka, Zdeněk Seidler. 

Náhradníci: Tomáš Smrčka, Libor Kvasnička, Jiří Michal, Martin Žbánek, Jaroslav Bolart, Jana Šváchová a 

Pavel Bacík. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 31.12.2015 

 

28) Informace o provozu mezi svátky – MŠ Řevnice 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci ředitelky MŠ Řevnice o tom, že od 23.12.2015 do 31.12.2015 bude MŠ 

z provozních důvodů uzavřena. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 31.12.2015 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 11.12.2015. 

Další jednání RM č. 57 se uskuteční dne 18.12.2015. 

 

 

 

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

Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                             Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. 


