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 Zápis č. 29 
z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 

 

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

Omluven: 

Hosté: M. Tamchyna,  

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 29 

2. Kontrola usnesení z RM č. 28 

3. Pronájem Lesního divadla – 49. ročník festivalu Porta 

4. Pojmenování nové ulice - lokalita Vrážka 

5. Dotace – zateplení budov 

6. Účetní závěrka za rok 2014 

7. Závěrečný účet města za rok 2014 

8. Žádost ZŠ o souhlas s vyřazením svěřeného majetku + aktualizace přílohy zřizovací listiny  

9. SOSB-VB-ČEZ-IV-12-6018419/VB/01-ul. Čajkovského-ELEKTROMONTÁŽE 

10. Dodatek k nájemní smlouvě – změna frekvence placení nájemného – H. Holá 

11. Delegace rozhodování o smlouvách o nájmu hrobových míst na EO 

12. Odkup pozemku parc.č. 423/8 - ul. V Souhradí 

13. Program na ZM č. 5 

14. Seznam majetku k vyřazení – rok 2014 

15. ZUŠ – žádost o souhlas s kamerovým systémem a přerozdělením finančních prostředků 

16. Žádost o udělení výjimky z velikosti pozemku – Mgr. M. K. 

17. Žádost o souhlas s umístěním reklamní plachty – REMAX – Ing. Karas 

18. Žádost o výpůjčku - Brush consulting s.r.o. 

19. Žádost o výjimku – Zlínské stavby, a.s. 

20. Transformace firmy Vykrut 

21. Poptávka na opravu chodníku u pošty 

22. Dobnet – Smlouva o spolupráci 

 

1) Program jednání RM č. 29 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 29. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 28 
 

3) Pronájem Lesního divadla – 49. ročník festivalu Porta 

Usnesení: 

RM schvaluje pronájem areálu Lesního divadla Občanskému sdružení PORTA, IČ: 00541036, se sídlem 

Lannova tř. 92/53, České Budějovice v termínu 26. 6. - 28. 6. 2015 pro pořádání 49. ročníku festivalu Porta 

v částce 1.000,- Kč/den. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/MěKS/Mgr. Stará 

Termín: 26.6.2015 

 

4) Pojmenování nové ulice - lokalita Vrážka 

Usnesení: 

RM doporučuje Zastupitelstvu města Řevnice schválit pro novou ulici na pozemcích parc.č. 3724/10 a parc.č. 

3722/10 v obci a k.ú. Řevnice název „Pod Vrážkou“.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 22.6.2015 

 

5) Dotace – zateplení, výměna oken a kotle budovy – 1. stupeň ZŠ, jídelna ZŠ a budova hasičské 

zbrojnice - informace 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o tom, že Město Řevnice obdrželo Schválení žádosti o dotaci v rámci Operačního 

programu Životní prostředí z prostředků SFŽP ČR na akci: „Zateplení, výměna oken a kotle budovy 1. stupně 

ZŠ – Město Řevnice“. 

RM schvaluje  zadání  podpory při realizaci dotačního titulu, zajištění výběrového řízení a následné podpory 

udržení dotačního titulu a při komunikaci s poskytovatelem dotace včetně zpracování závěrečné žádosti o platbu 

společnosti TNT Consulting za částku 88 000,- Kč bez DPH, tj. 106 480,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu města 
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podepsáním příkazní smlouvy.  Schválení je odůvodněné  krátkým  termínem do zahájení realizace stavebních 

prací, které mají být započaty o letních prázdninách a akce ukončená do konce roku 2015.  

RM ukládá vedoucímu EO zajistit financování celkového dotačního managementu a projektu formou 

rozpočtového opatření.  

Náklady na podporu při realizaci dotačního titulu, zajištění výběrového řízení a následné podpory udržení 

dotačního titulu a při komunikaci s poskytovatelem dotace včetně zpracování závěrečné žádosti o platbu jsou 

zahrnuty v rozpočtu schváleném k financování z dotace. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Ing. Tilsch/Bc. Vaňková 

Termín: 30.6.2015 

 
Zateplení, výměna oken a kotle budovy jídelny ZŠ  - informace 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o tom, že Město Řevnice obdrželo Schválení žádosti o dotaci v rámci Operačního 

programu Životní prostředí z prostředků SFŽP ČR na akci: „Zateplení, výměna oken a kotle budovy jídelny ZŠ 

– Město Řevnice“.  

RM schvaluje  zadání  podpory při realizaci dotačního titulu, zajištění výběrového řízení a následné podpory 

udržení dotačního titulu a při komunikaci s poskytovatelem dotace včetně zpracování závěrečné žádosti o platbu 

společnosti TNT Consulting za částku 42 000,- Kč bez DPH, tj. 50 820,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu města 

podepsáním příkazní smlouvy.  Schválení je odůvodněné  krátkým  termínem do zahájení realizace stavebních 

prací, které mají být započaty o letních prázdninách a akce ukončená do konce roku 2015. 

RM ukládá vedoucímu EO zajistit financování celkového dotačního managementu a projektu formou 

rozpočtového opatření.  

Náklady na podporu při realizaci dotačního titulu, zajištění výběrového řízení a následné podpory udržení 

dotačního titulu a při komunikaci s poskytovatelem dotace včetně zpracování závěrečné žádosti o platbu jsou 

zahrnuty v rozpočtu schváleném k financování z dotace. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Ing. Tilsch/Bc. Vaňková 

Termín: 30.6.2015 

 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o tom, že Město Řevnice obdrželo Schválení žádosti o dotaci v rámci Operačního 

programu Životní prostředí z prostředků SFŽP ČR na akci: „Zateplení, výměna oken a kotle budovy hasičské 

zbrojnice – Město Řevnice“. 

RM schvaluje  zadání  zpracování projektové dokumentace panu Ing. Karlovi Fouskovi za částku 45 000,- Kč 

bez DPH, tj. 54 450,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podepsáním smlouvy o dílo. 

RM  schvaluje zadání  podpory při realizaci dotačního titulu, zajištění výběrového řízení a následné podpory 

udržení dotačního titulu a při komunikaci s poskytovatelem dotace včetně zpracování závěrečné žádosti o platbu 

společnosti TNT Consulting  za částku 75 000,- Kč bez DPH, tj. 90 750,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu města 

podepsáním příkazní smlouvy.  Schválení je odůvodněné  krátkým  termínem do zahájení realizace stavebních 

prací, které mají být započaty o letních prázdninách a akce ukončená do konce roku 2015.  

RM ukládá vedoucímu EO zajistit financování celkového dotačního managementu a projektu formou 

rozpočtového opatření.  

Náklady na zpracování projektové dokumentace,  na  podporu při realizaci dotačního titulu, zajištění 

výběrového řízení a následné podpory udržení dotačního titulu a při komunikaci s poskytovatelem dotace včetně 

zpracování závěrečné žádosti o platbu jsou zahrnuty v rozpočtu schváleném k financování z dotace. 

Schváleno: všemi hlasy 

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

Termín: 30.6.2015 

 

6) Účetní závěrka za rok 2014 

Usnesení: 

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2014 sestavenou ke dni 31.12.2014 a doporučuje ji zastupitelstvu města ke 

schválení. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Ing. Tilsch 

Termín: 22.6.2015 

 

7) Závěrečný účet města za rok 2014 

Usnesení: 

RM projednala Závěrečný účet města Řevnice za rok 2014 s výhradou společně se Zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2014 vypracovanou Odborem finanční kontroly Krajského 

úřadu Středočeského kraje a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení. Závěrečný účet je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 
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RM pověřuje tajemnici provést opatření k odstranění vytčených chyb či provést preventivní opatření 

k předcházení vzniku vytčených chyb a vypracovat a předložit RM zprávu.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Ing. Tilsch 

Termín: 22.6.2015 

 

8) Žádost ZŠ o souhlas s vyřazením svěřeného majetku 

Usnesení: 

Rada města  schvaluje  navržené  vyřazení   majetku svěřeného příspěvkové organizaci Základní škola Řevnice: 

kopírky Canon inv. č. 201530 pořízené 31.1.2000 za 46.360,- Kč, kopírky Canon inv. č. 201426 pořízené 

28.11.2002 za 48.787,- Kč, projektoru Panasonic inv. č. 200000 pořízeného 10.12.2004 za 55.097,- Kč a notebooku 

inv. č. 201521 pořízeného 11.6.2004 za 46.360,- Kč.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 12.6.2015 

 

9) SOSB-VB-ČEZ-IV-12-6018419/VB/01-ul. Čajkovského-ELEKTROMONTÁŽE 

Usnesení: 

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

soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (kabelového vedení kNN) v rozsahu cca 5 délkových metrů 

v pozemku parc. č. 2877/1 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Čajkovského) 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 

1000,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a 

smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6018419/VB/01 Řevnice, Čajkovského p. č. 2882 – kNN. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 12.6.2015 

 

10) Dodatek k nájemní smlouvě – změna frekvence placení nájemného – H. Holá 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 21.4.1992 mezi městem Řevnice a Hanou 

Holou, IČ: 45836701 (užívání nebytových prostor v přízemí č.p. 74), kterým se s účinností od 1. července 2015 

mění frekvence plateb nájemného ze čtvrtletní na měsíční.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 12.6.2015 

 

11) Delegace rozhodování o smlouvách o nájmu hrobových míst na EO 

Usnesení: 

RM schvaluje delegaci pravomoci rozhodovat o uzavírání smluv o nájmu hrobových míst a dodatků k nim na 

ekonomický odbor Městského úřadu Řevnice. Oprávněnou osobou podepisovat tyto smlouvy za město Řevnice 

bude zaměstnanec ekonomického odboru zařazený na pozici pokladní a dále vedoucí ekonomického odboru. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO 

Termín: 5.6.2015 

 

12) Odkup pozemku parc.č. 423/8 - ul. V Souhradí 

Usnesení: 

RM  souhlasí s koupí pozemku parc. č. 423/8, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice a to jeho 

id. 2/3 od paní Z. K. za kupní cenu 6.200,- Kč a id. 1/3 od paní V. H. za kupní cenu 3.100,- Kč a doporučuje koupi 

tohoto pozemku zastupitelstvu města ke schválení. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 22.6.2015 

 

13) Program na ZM č. 5 

Usnesení: 

RM schvaluje Program na zasedání ZM č. 5, které se bude konat dne 22.6.2015 v budově Zámečku od 19:00 

hodin v tomto znění: 

Program uvedený na pozvánce na zasedání zastupitelstva: 

1) Zahájení 

2) Schválení programu 

3) Zpráva o činnosti Rady města 

4) Zpráva o činnosti Finančního výboru 

5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru  
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6) Diskuze – 45 minut 

7) Výsledky hospodaření spol. EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

8) OZV č. 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Řevnice 

9) Schválení účetní závěrky za rok 2014 

10) Schválení závěrečného účtu města Řevnice za rok 2014 

11) Akceptace žádostí o dotace z OPŽP – zateplení budov ZŠ I. stupeň, školní jídelna, budova HZS 

12) RO č. 3/2015 

13) Schválení přijetí úvěru na předfinancování dotace „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů 

v Řevnicích“ 

14) Příspěvek z rozpočtu města na činnost v roce 2015 - TJ Sokol 

15) Schválení názvu nové ulice  -  lokalita Vrážka 

16) Směna pozemků  

17) Bezúplatné nabytí pozemků pod chodníky od Středočeského kraje 

18) Odkup pozemku parc.č. 423/8 - ul. V Souhradí 

19) Různé 

20) Závěr 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 22.6.2015 
 

14) Seznam majetku k vyřazení – rok 2014 

Usnesení: 

RM schvaluje Vyřazovací protokol č. 1/2015 vyřazeného a neupotřebitelného majetku. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková/Karešová 

Termín: 22.6.2015 

 

15) ZUŠ – žádost o souhlas s kamerovým systémem a přerozdělením finančních prostředků 

Usnesení: 

RM schvaluje přerozdělení finančních prostředků v rámci rozpočtu ZUŠ ve výši 100.000,- Kč, které nejsou 

závaznými ekonomickými ukazateli do kapitoly 5021 Dohody o provedení práce, rozpočet se tímto nenavyšuje. 

RM bere na vědomí žádost ředitelky ZUŠ o instalaci kamerového systému do vestibulu Zámečku, Mníšecká 29, 

Řevnice z důvodu bezpečnosti. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 22.6.2015 

 

16) Žádost o udělení výjimky z velikosti pozemku – Mgr. M. K. 

Usnesení: 

RM schvaluje výjimku z velikosti pozemku pro přestavbu rekreační chaty na rodinný dům na pozemcích parc.č. 

1142 a parc.č. 1143 v obci a k.ú. Řevnice za podmínky, že zastavěná plocha a umístění plánovaného rodinného 

domu bude v souladu s údaji v předložené žádostí (zastavěná plocha rodinného domu cca 81 m
2
).  

Architektonicko-stavební komise udělení výjimky doporučila.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 12.6.2015 

 

17) Žádost o souhlas s umístěním reklamní plachty – REMAX – Ing. Karas 

Usnesení: 

RM schvaluje  umístění reklamní plachty společnosti RE/MAX, zastoupené panem Ing. Tomášem Karasem na 

plot MŠ Řevnice s tím, že firma poskytne MŠ sponzorský dar ve výši 4.000,- Kč a poradenské služby pro město 

v oblasti realit zdarma. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 12.6.2015 

 

18) Žádost o výpůjčku - 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
 v termínu 5. – 7.6.2015 společnosti Brush consulting s.r.o., IČO: 01696815, se sídlem Janáčkova 1128, 252 30 

Řevnice za účelem prodeje a prezentace knih z knihkupectví LeAmos. 

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

2
 

– a to za účelem prodeje a prezentace knih knihkupectví LeAmos do 31.12.2015. 

Schváleno:všemi hlasy 
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Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 12.6.2015 

 

19) Žádost o výjimku – Zlínské stavby, a.s. 

Usnesení: 

RM schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č.3/2012, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 

činností a schvaluje povolení užívat stroje a přístroje a zařízení způsobující hluk o nedělích, státních svátcích a 

ostatních svátcích v termínu od 6.6.2015 do 30.11.2015 od 8:00 do 18:00 hodin. 

Schváleno:všemi hlasy 

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

Termín: 12.6.2015 

 

20) Transformace firmy Vykrut 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o transformaci firmy Petr Vykrut IČ:47165006 na nově založenou společnost 

VYKRUT zahradní služby a.s., IČ: 03921921 a schvaluje na základě této změny uzavření Dodatku č.1 k SOD. 

RM pověřuje starostu města podpisem Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na realizaci zakázky: „Komplexní 

revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice“ 

Schváleno:všemi hlasy 

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

Termín: 26.6.2015 

 

21) Poptávka na opravu chodníku u pošty 

Usnesení: 

RM schvaluje  dodavatele   na opravu chodníku u budovy České pošty firmu Karel Vyleta, nám. Krále Jiřího čp. 

1, 252 30 Řevnice, IČ: 61090476, e-mail: kvyleta@volny.cz, s nabídkovou cenou 173 300,- bez DPH (tj. 209 693,-

Kč s DPH), výběr byl učiněn na základě poptávky tří dodavatelů a pověřuje ekonomický odbor vyhotovením 

objednávky na opravu. 

Rozpočtově kryto z §2212, položka 5171.  

Schváleno:všemi hlasy 

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

Termín: 26.6.2015 

 

22) Dobnet – Smlouva o partnerské spolupráci 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerské spolupráci se společností DOBNET, o.s.,IČ: 26630214, Palackého 

27, 252 29 Dobřichovice a městem Řevnice a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 12.6.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Tomáš Smrčka                                                                                           MgA. Marie Reslová 

         starosta                                                                                                           místostarostka 
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