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Zápis č. 23 

z jednání Rady města Řevnice dne 24.4.2015 

 

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

Omluven: Mgr. R. Henych 

Zapisovatel: Ing. Alice Bečková 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 23 

2. Kontrola usnesení z RM č. 22 

3. Nájemní smlouva - byt č. 212 v č.p. 928 – R. . 

4. Nájemní smlouva - byt č. 219 v č.p. 928 – E. J. 

5. Bezúplatné nabytí pozemků pod chodníky od Středočeského kraje 

6. Darovací smlouva – R. B. 

7. Záměr směny pozemků s doplatkem -  město a K. 

8. Komise pro přidělování příspěvků na činnost a projekty 

9. Objednání základního kamene - přístavba ZŠ 

10. Žádost ZUŠ o finanční podporu MIX festivalu 

11. Licenční smlouva č. 0954/2015 – GEPRO spol. s r.o. 

12. Dodatek č. 2 k licenční smlouvě 1093/2009 – GEPRO spol. s r.o. 

13. Žádost o posunutí harmonogramu – obytný soubor Řevnice – CORSO POD LIPAMI 

14. Žádost o výpůjčku prostranství okolo Zámečku – 1.5.2014 a 8.5.2015 – M. Zelený 

 

 

1) Program jednání RM č. 23 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 23. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 22. 

 

3) Nájemní smlouva - byt č. 212 v č.p. 928 – R. B. 

Usnesení: 

RM schvaluje pronájem bytu č. 212 v domě č. p. 928 paní R. B., s adresou trvalého pobytu 274 01 Slaný a 

uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Nájemné činí 60 Kč/m
2
/měsíc, smlouva obsahuje tzv. inflační 

doložku. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 30.4.2015 

 

4) Nájemní smlouva - byt č. 219 v č.p. 928 – E. J. 

Usnesení: 

RM schvaluje pronájem bytu č. 219 v domě č. p. 928 paní E. J., s adresou trvalého pobytu Řevnice a uzavření 

nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Nájemné činí 60 Kč/m
2
/měsíc, smlouva obsahuje tzv. inflační doložku. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 27.4.2015 

 

5) Bezúplatné nabytí pozemků pod chodníky od Středočeského kraje 

Usnesení: 

RM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc.č. 2322/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 89 

m2, pozemku parc. č. 2322/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m
2
, pozemku parc.č. 1346, ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 541 m
2
, pozemku parc.č. 1526, ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 195 m
2
, pozemku parc.č. 1057, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 809 m

2
 a pozemku parc. č. 

1055, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 452 m
2
, všechny v obci a k.ú. Řevnice do majetku města 

Řevnice a doporučuje jejich nabytí ke schválení zastupitelstvu. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.5.2015 

 

6) Darovací smlouva – R. B. 

Usnesení: 

RM schvaluje přijetí sponzorského finančního účelového daru 10.000,- Kč městem Řevnice od paní R.B., 

s adresou trvalého pobytu 274 01 Slaný. 
Schváleno:všemi hlasy 
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Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 30.4.2015 

 

7) Záměr směny pozemků s doplatkem -  město a K. 

Usnesení:  

Rada města schvaluje záměr směny pozemků a to těchto pozemků v obci a k.ú. Řevnice v majetku města 

Řevnice: 

 pozemek parc.č. 3465/3 o výměře 251 m
2
,   

 pozemek parc. č. 3479/8 o výměře 154 m
2
 oddělený z pozemku parc.č. 3479/1 geometrickým  plánem  č. 1272-

153/2005 vyhotoveném společností GEOMETRA spol. s r.o., Olbrachtova 20, Praha 4, ověřeném úředně 

oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Petrou Koubkovou dne 315.4.2009 a potvrzeném Katastrálním 

úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ dne 26.5.2009 pod č. 1029/09,  

za tyto pozemky v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví manželů K.: 

 pozemek parc.č. 3479/11 o výměře 174 m
2
,  

 pozemek parc.č. 2947/31 o výměře 39 m
2
,  

 pozemek parc.č. 2947/26 o výměře 48 m
2
,  

 pozemek parc.č. 3026/2 o výměře 350 m
2
 oddělený z pozemku parc.č. 3026 geometrickým  plánem  č. 2065-

43/015 vyhotoveném společností GEOCONSULT s.r.o., IČO: 60277947, Mníšecká 23, 252 30 Řevnice, 

ověřeném úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Janem Kubrichtem dne 3.4.2015 a 

potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ dne 9.4.2015 

pod č. PGP-643/2015-210. 

Rozdíl ve výměře pozemků (206 m
2
) bude řešen doplatkem manželům K. ve výši 20.600,- Kč (tj. 100,- Kč/m

2
). 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 30.4.2015 

 

8) Komise pro přidělování příspěvků na činnost a projekty 

Usnesení: 

RM ustanovuje komisi pro projednání přidělení příspěvků z rozpočtu města v tomto složení: MgA. Marie 

Reslová, Petra Veselá, Ing. Alice Bečková, Bc. Miroslav Cvanciger, Ing. Hana Bolinová a ukládá komisi 

projednat přidělení příspěvků nejpozději do 13.5.2015. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.4.2015 

 

9) Objednání základního kamene - přístavba ZŠ 

Usnesení: 

RM schvaluje pořízení základního kamene přístavby základní školy (deska z leštěného sliveneckého mramoru o 

rozměrech 75 x 60 cm a tloušťce 6 cm) včetně vytesání nápisu dle předlohy MgA. I. Junkové a to od kameníka a 

restaurátora Tomáše Váni, IČ: 46435867, Mařákova 853, Řevnice za 8.500,- Kč (vysekání nápisu provede pan 

Váňa jako sponzorský dar). 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.4.2015 

 

10) Žádost ZUŠ o finanční podporu MIX festivalu 

Usnesení: 

RM schvaluje finanční podporu ve výši 33.000,- Kč 3. ročníku MIX festivalu pořádaného dne 20.6.2015 Základní 

uměleckou školou Řevnice. Finanční příspěvek bude poskytnut z § 3231 pol. 5331. RM ukládá EO zařadit tuto 

částku do RO č. 3/2015. 

Schváleno:všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Ing. Tilsch 

Termín: 22.6.2015 

 

11) Licenční smlouva č. 0954/2015 – GEPRO spol. s r.o. 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření licenční smlouvy č. 0954/2015 se společností GEPRO spol. s r.o., IČ: 44851529, se sídlem 

Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, jejímž předmětem je bezplatné zabezpečení provozu mapové aplikace Geoportál 

GEPRO Standard a bezplatné poskytnutí licence k užití a využívání této aplikace – veřejné části pro občany a 

neveřejné pro vnitřní potřebu městského úřadu. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.4.2015 

 

12) Dodatek č. 2 k licenční smlouvě 1093/2009 – GEPRO spol. s r.o. 
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Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k licenční smlouvě č. 01093/2009 na převod práv k užívání počítačového 

programového vybavení a dat (lokální instalace MISYS), jehož předmětem je nová verze lokální instalace 

aplikace MISYS v ceně 6400,- Kč bez DPH.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.4.2015 

 

13) Žádost o posunutí harmonogramu – obytný soubor Řevnice – CORSO POD LIPAMI 

Usnesení: 

RM ukládá tajemnici vyžádat po společnosti 2Q, spol. s r.o. doplnění   žádosti o změnu harmonogramu o 

písemné doložení jednotlivých bodů harmonogramu, ve kterých bude vysvětlen důvod nedodržení původních 

termínů (zahrnout období před podáním žádosti o územní rozhodnutí i období probíhajícího územního řízení) a 

dále požaduje projednání žádosti v urbanisticko-stavební komisi rady města.   

Schváleno:4 hlasy, 1 se zdržel  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.4.2015 

 

14) Žádost o výpůjčku prostranství okolo Zámečku – 1.5.2014 a 8.5.2015 – M. Zelený 

Usnesení: 

RM schvaluje bezplatnou výpůjčku části pozemku parc.č. 1271/1, ostatní plocha, zeleň v obci a k.ú. Řevnice 

(prostranství u budovy Zámečku) dne 1.5.2014 a 8.5.2015 v době od 8:00-22:00 hodin panu Milanu Zelenému, 

IČO: 13768484, Ke Mlýnu E223, Řevnice pro pořádání oslav s reprodukovanou hudbou s tím, že po akci bude 

vypůjčený prostor řádně uklizen a uveden do původního stavu. RM ukládá SO uzavřít pro obě akce smlouvu se 

žadatelem.   

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková  

Termín: 30.4.2015 

 

 

 

Příští jednání rady města se uskuteční 7.5.2015 od 8:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

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

    Ing. Tomáš Smrčka                                                                                        Iveta Kovářová 

             starosta                                                                                                           radní 


