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Zápis č. 18 

z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák 

Omluven:  

Hosté: MgA. M. Reslová, M. Tamchyna 

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

Program: 

1. Program jednání RM č. 18 

2. Kontrola usnesení z RM č. 17 

3. Protokol z veřejnoprávní kontroly – MŠ Řevnice 

4. Výsledek šetření stížnosti – ČŠI 

5. ČŠI - Středočeský inspektorát – zpráva o kontrole 

6. ČŠI - Protokol o kontrole - Čj. ČŠIS-2673/14-S 

7. Schválení hospodářského výsledku za rok 2014 – ZUŠ Řevnice 

8. SOVB-ČEZ-IE-12-6000823/VB/28-chodník Komenského-ELEKTROŠTIKA 

9. Přijetí daru - vodovod a kanalizace – Vrážka 

10. Koupě domu č.p. 736 - Bory - E. J. 

11. Darovací smlouva - V. T. 

12. Stížnost na postup ředitelky ZŠ při vyřizování žádosti – spolek Řevnice dětem 

13. Informace o postoupení spisu KÚ Středočeského kraje – ředitelka ZŠ Pavlína Seidlerová dopisem ze dne 

13.3. 2015   

14. Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Řevnice na rok 2015 

15. Protokol z veřejnoprávní kontroly – ZUŠ Řevnice 

16. Dočasné zastupování šéfredaktora zpravodaje RUCH 

17. Kontrola z Úřadu práce – Dohoda č. PZA-VN-5/2014 

18. Smlouva – Seznam.cz 

19. Doporučení dopravní komise 

20. Nabídka na studii Úprava ulic před nádražím v Řevnicích 

21. Navýšení kapacity – žádost ZUŠ 

22. Záměr prodeje pozemků parc.č. 192  a parc.č. 2689/24 

23. Program na ZM č. 4 dne 7.4.2015 

24. Šarounovi – žádost o umístění banneru na plot MŠ 

25. Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích – vícepráce 

26. VŘ – Přístavba základní školy Řevnice-informace 

27. Dotační titul „Dokončení splaškové kanalizace SO 02 Pod Vrážkou“ - administrace žádosti Výsledky 

hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r. o. 

28. Výběrové řízení na pozici – šéfredaktor zpravodaje RUCH - informace 

 

 

1) Program jednání RM č. 18 

Usnesení: 

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 18. 

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 17 
 

3) Protokol z veřejnoprávní kontroly, Inspekční zpráva a Protokol o kontrole provedené ČŠI – MŠ 

Řevnice 

Usnesení: 

RM bere na vědomí závěry z Inspekční zprávy ČŠI a z Protokolu o kontrole ČŠI, která byla provedena dne 7-

9.1.2015, nápravná opatření k zjištěným nedostatkům s tím, že další nápravné opatření bude provedeno 

v souladu s požadavkem ČŠI do 31.8.2015. 

Město podpoří v rámci ŠVP výuku anglického jazyka pro všechny děti a tato výuka bude zapracována i do ŠVP 

na rok 2015/2016. 

RM schvaluje závěry z Protokolu o provedené veřejnoprávní kontrole, dále schvaluje účetní závěrku 

k 31.12.2014 na Mateřské škole Řevnice s tím, že na MŠ jsou finanční prostředky vynakládány hospodárně a 

účelně a nebylo třeba přijímat žádná nápravná opatření. 

RM dále ukládá EO zohlednit při přípravě rozpočtu na rok 2016 a stanovení Závazných ukazatelů pro MŠ 

Řevnice pro rok 2016 úspory energií (zejména plynu), ke kterým prokazatelně došlo následně po dokončení 

Přístavby MŠ Řevnice. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Ing. Tilsch 

Termín: prosinec 2015, dle termínu zastupitelstva města  
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4) Výsledek šetření stížnosti – ČŠI 

Usnesení: 

RM bere na vědomí Výsledek šetření stížností pana M. K., který provedla ČŠI – Středočeský inspektorát 

Příbram a projedná uvedenou zprávu s ředitelkou školy na dalším jednání RM.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: ihned 

 

5) Zpráva Středočeského inspektorátu ČŠI - čj. ČŠIS-2673/14-S ze dne 9. února 2015  

Usnesení: 

RM bere na vědomí Zprávu Středočeského inspektorátu České školní inspekce ze dne 9.3. 2015 o zamítnutí 

námitek ředitelky ZŠ Řevnice paní Mgr. Pavlíny Seidlerové proti protokolu čj. ČŠIS-2673/14-S ze dne 9. února 

2015.  

RM tuto zprávu projedná s ředitelkou na dalším jednání.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: ihned 

 

6) ČŠI – Protokol o kontrole – č.j. ČŠIS-2673/14-S 

Usnesení: 

RM bere na vědomí Protokol ČŠI- č.j. ČŠIS-2673/14-S o kontrole provedené dodržování právních předpisů a 

veřejnoprávní kontrole podle § 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

RM projedná tento Protokol s ředitelkou ZŠ na dalším jednání RM, včetně provedení nápravných opatření. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 27.3.2015 

 

7) Žádost ředitelky ZUŠ – schválení HV a jeho přerozdělení 

Usnesení: 

RM schvaluje hospodářský výsledek ZUŠ Řevnice za rok 2014 ve výši + 18.749,43 Kč a souhlasí s jeho 

přerozdělením takto: do fondu odměn 14 999,54 Kč a do fondu rezerv 3 749,89 Kč. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 27.3.2015 

 

8) SOVB-ČEZ-IE-12-6000823/VB/28-chodník Komenského-ELEKTROŠTIKA 

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 0,4kV) v pozemku parc. č. 149/3 v obci a k. ú. Řevnice (chodník v ulici Komenského) dle 

geometrického plánu č. 2037-141641/2014 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle 

sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 3.600,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o 

zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-6000823/VB/28 „Řevnice, Palackého náměstí, rekonstrukce NN“. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.3.2015 

 

9) Přijetí daru - vodovod a kanalizace – Vrážka 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s přijetím těchto inženýrských sítí do vlastnictví města Řevnice dle uzavřené Plánovací 

smlouvy:  

- stavby vodovodního řadu v celkové délce 394 m umístěné na pozemcích parc. č. 2004/1, 3718/1, 3718/3, 3719, 

3720/2, 3721/6, 3722/4, 3722/6, 3722/7, 3722/10 a 3724/10 v obci a k.ú. Řevnice a na pozemku parc. č. 2068/7 v 

obci a k.ú. Zadní Třebaň; 

- stavby kanalizačního řadu splaškové kanalizace v celkové délce 416 m umístěné na pozemcích parc. č. 2004/1, 

3718/1, 3718/3, 3719, 3720/2, 3721/6, 3722/4, 3722/6, 3722/7, 3722/10 a 3724/10 v obci a k.ú. Řevnice a na 

pozemku parc. č. 2068/7 v obci a k.ú. Zadní Třebaň 

a doporučuje přijetí daru zastupitelstvu města ke schválení.  

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 
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Termín: 7.4.2015 

 

10) Koupě domu č.p. 736 - Bory - E. J. 

Usnesení: 

Rada města souhlasí s koupí domu č.p. 736 v Řevnicích od E. J.., Řevnice za tržní cenu 860.000,- Kč stanovenou 

znaleckým posudkem č. 127/34/2012 ze dne 15.11.2012 vypracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem 

Kubátem a doporučuje koupi ke schválení zastupitelstvu. Rada města souhlasí s tím, že daň z nabytí nemovitosti 

ve výši 34.400,- Kč uhradí město. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 7.4.2015 

 

11) Darovací smlouva - V. T. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje přijetí sponzorského finančního účelového daru 35.000,- Kč městem Řevnice od pana V.T., 

. s adresou trvalého pobytu . Železná Ruda.  
Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.3.2015 

 

12) Stížnost ze dne 18.2. 2015  na postup ředitelky ZŠ při vyřizování žádosti ze dne 4.1. 2015 a 

odvolání ze dne 17.1. 2015 ve věci poskytnutí informací o praxi zástupkyně ředitelky ZŠ–

stěžovatel J. Sch. 

Usnesení: 

RM konstatuje nedůvodnost  stížnosti pana J. Sch. ze dne 18.2.2015 . Přešetřením bylo zjištěno, že odvolání  

adresované dne 17.1. 2015 ředitelce ZŠ nesplňovalo ustanovení § 37 odst. 4 Zák. č. 500/2004 Správní řád.  

RM ukládá tajemnici MÚ informovat pana J. Sch.. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: ihned 

 

13)  Informace o postoupení spisu KÚ Středočeského kraje – ředitelka ZŠ Pavlína Seidlerová 

dopisem ze dne 13.3. 2015   

RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Pavlíny Seidlerové dopisem ze dne 13.3. 2015 (podatelna MÚ dne 

16.3. 2015), že opakovaná stížnost  spolku Řevnice dětem ze dne 25.2. 2015 byla postoupena  KÚ Středočeského 

kraje.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: ihned 

 

14) Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Řevnice na rok 2015 

Usnesení: 

RM schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Řevnice na rok 2015 a ukládá SO zveřejnit 

pravidla na úřední desce a internetových stránkách města. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 27.3.2015 

 

15) Protokol z veřejnoprávní kontroly – ZUŠ Řevnice 

Usnesení: 

RM schvaluje závěry z Protokolu o provedené veřejnoprávní kontrole, dále schvaluje účetní závěrku 

k 31.12.2014 na Základní umělecké škole Řevnice. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Ing. Tilsch 

Termín: 20.3.2015 

 

16) Dočasné zastupování šéfredaktora zpravodaje RUCH 

Usnesení: 

RM pověřuje paní MgA. Marii Reslovou dočasným vedením a zpracováním zpravodaje RUCH do doby než 

bude ukončeno výběrové řízení na pozici šéfredaktora zpravodaje RUCH a doplněna redakční rada. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO 

Termín: 27.3.2015 

 

17) Kontrola z Úřadu práce – Dohoda č. PZA-VN-5/2014 
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Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci o provedené kontrole na MÚ Úřadem práce Praha západ, jejímž předmětem bylo 

vyúčtování dotace, úhrady sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců městského úřadu, na něž je 

poskytována dotace z ÚP. Nebyly zjištěny nedostatky, ani nebyla uložena nápravná opatření. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO 

Termín: 27.3.2015 

 

18) Smlouva – Seznam.cz 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s firmou Seznam.cz, a.s. Praha 5. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 27.3.2015 

 

19) Doporučení dopravní komise 

Usnesení: 

RM bere na vědomí vyjádření dopravní komise k možnostem instalace ukazatelů okamžité rychlosti vozidel a 

dalším způsobům zklidnění dopravy ve městě a ukládá EO zadat zpracování projektové dokumentace a cenové 

nabídky. 

Schváleno: všemi hlasy 

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

Termín: 27.3.2015 

 

20) Cenová nabídka – Ing. arch. Hnilička 

Usnesení: 

RM schvaluje architektonický návrh – studii úprav ulice Pod Lipami a ulice Nádražní v Řevnicích včetně dalších 

nezpevněných ploch před nádražím v Řevnicích za částku 80 000 Kč bez DPH od firmy: Ing. arch. Pavel 

Hnilička Architekti, s. r. o., Cukrovarnická 739/46, 162 00 Praha 6 – Střešovice, IČ: 28490771 DIČ: CZ28490771. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Místostarosta 

Termín: 27.3.2015 

 

21) Navýšení kapacity – žádost ZUŠ 

Usnesení: 

RM souhlasí s podáním opakované žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje o navýšení kapacity Základní 

umělecké školy Řevnice od 1.9.2015 z 350 žáků na 500 žáků. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 27.3.2015 

 

22) Záměr prodeje pozemků parc.č. 192  a parc.č. 2689/24 

Usnesení: 

Rada města souhlasí se záměrem prodat pozemek parc.č. 192 výměře 77 m
2
 a pozemek parc.č. 2689/24 o výměře 

581 m
2
, který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 2689/24 o výměře 1002 m

2
 na základě geometrického plánu 

pro rozdělení pozemku č. 2054-12/2015 ze dne 23.2.2015, oba pozemky v obci a k.ú. Řevnice a to za celkovou 

kupní cenu 631.680 Kč (tj. 960 Kč/m
2
) stanovenou znaleckým posudkem č. 210/13/2015 a doporučuje 

zastupitelstvu tento záměr prodeje ke schválení. 
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 7.4.2015 

 

23) Program na ZM č. 4 dne 7.4.2015 

Usnesení: 

RM schvaluje program na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 4, které se bude konat od 19:00 hodin 

v Zámečku dne 7.4.2015 v tomto znění: 

1) Zahájení 

2) Schválení programu 

3) Ověření platnosti mandátu a složení slibu zastupitelky 

4) Volba místostarosty 

5) Zpráva o činnosti Rady města 

6) Zpráva o činnosti Finančního výboru 

7) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru  

8) Diskuze – 45 minut 

9) Výsledky hospodaření spol. EKOS Řevnice s.r.o. 
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10) RO č. 2/2015 

11) Schválení žádosti o dotaci na „Řevnice-dokončení splaškové kanalizace SO 02 Pod Vrážkou“ I.etapa 

12) Schválení úvěru na předfinancování dotace „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží 

v Řevnicích“ 

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

v Řevnicích“ 

14) Odkup domu č.p. 736 - Bory  

15) Odkup pozemků parc.č.  3206/5  a parc.č. 3206/6 – chodník v ul. Pod Drahou 

16) Odkup pozemku parc.č. 3415/1 - ul. Mánesova 

17) Odkup pozemku parc.č. 3415/2 - ul. Mánesova 

18) Prodej pozemku parc.č. 2494 a garáže na něm - ul. Komenského 

19) Přijetí daru - vodovodní a kanalizační řad Vrážka 

20) Záměr prodeje pozemků parc.č. 192  a parc.č. 2689/24 

21) Různé 

22) Závěr 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 7.4.2015 

 

24) Šarounovi – žádost o umístění banneru na plot MŠ 

Usnesení: 

RM souhlasí s umístěním banneru Okrasné zahradnictví – Vladimír Šaroun na plot Mateřské školy v Řevnicích 

ve Sportovní ulici za částku 2 000 Kč/rok. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 7.4.2015 

 

25) Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích - vícepráce 

Usnesení: 

RM schvaluje vícepráce spojené se stavbou „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v 

Řevnicích“ ve výši 401 967,74 Kč bez DPH (tj. 486 380,97 Kč vč. DPH) a ukládá EO připravit ve spolupráci s GD 

Dodatek ke smlouvě o dílo, který bude předložen RM ke schválení. 

Schváleno: všemi hlasy 

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

Termín: 15.4.2015 

 

26) VŘ – Přístavba Základní školy Řevnice-informace 

Usnesení:  

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo, na akci „Přístavba základní školy Řevnice“, 

firmu ZLÍNSKÉ STAVBY, a.s., Újezd 390, 763 25 Újezd, kde výše bodového ohodnocení činí: 97,28 (Nabídková 

cena:  31 231 000,- Kč bez DPH, tj. 37 789 510,- Kč vč. DPH a lhůta na zhotovení díla je stanovena na 211 dnů). 

a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.  

Schváleno: všemi hlasy 

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

Termín: 30.4.2015 

 

27) Dotační titul „Dokončení splaškové kanalizace SO 02 Pod Vrážkou“ - administrace žádosti  

Usnesení:  

RM schvaluje firmu PIK Vítek projektově inženýrská kancelář pro administraci žádosti o dotaci na „ Dokončení 

splaškové kanalizace Pod Vrážkou“ za částku 15.000,- Kč bez DPH. 

RM schvaluje firmu PIK Vítek projektově inženýrská kancelář pro administraci projektu „ Dokončení 

splaškové kanalizace Pod Vrážkou“ za částku 30.000,- Kč bez DPH. 

RM souhlasí, s provedením výběrového řízení na dodavatele stavby „ Dokončení splaškové kanalizace Pod 

Vrážkou“ firmou PIK Vítek projektově inženýrská kancelář za částku 35.000,- Kč bez DPH. 

Schváleno:všemi hlasy 

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

Termín: 25.3.2015 

 

28) Výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci jednatele spol. EKOS Řevnice, spol. s r.o. pana Ing. Davida Kodyma o výsledcích 

hospodaření společnosti za měsíc březen 2015 a ukládá tajemnici tento bod zařadit do programu ZM. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 25.3.2015 
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29) Výběrové řízení na pozici – šéfredaktor zpravodaje RUCH - informace 

Usnesení: 

RM bere na vědomí informaci tajemnice o vyhlášeném výběrovém řízení na pozici šéfredaktora zpravodaje 

RUCH s uzávěrkou do 15.4.2015. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 25.3.2015 

 

Zápis vyhotoven dne: 20.3.2015.  

Příští jednání RM bude dne 27.3.2015 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Tomáš Smrčka                                                                                Iveta Kovářová, radní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


