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Zápis č.72 
z jednání Rady města Řevnice dne 13.4.2016 

 

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

Omluven:  

Host:  

Zapisovatel: Mgr. R. Henych 

 

1. Program jednání RM č. 72 

2. Kontrola usnesení z RM č. 71 

3. Žádost o bezplatnou výpůjčku – NAVE s.r.o. 

4. Smlouva o pronájmu Lesního divadla – Rockabilly CZ 

5. Záměr pronájmu pozemku parc.č. 3 - SVJ domu Legií 913, Řevnice 

6. Dodatek č. 6 ke Smlouvě č. 25211 - Vodafone Czech Republic a.s.  

7. Pronájem nebytových prostor v č.p 928 - p. Martincová 

8. Znak města Řevnice a grafický manuál pro jeho užívání 

9. Dohoda o ukončení smlouvy – pozemek parc.č. 5 -  OS majitelů domu Legií č. 837-838 

10. Pronájem pozemku parc. č. 5 - SVJ pro dům č.p. 837 a 838, Řevnice 

11. Přijetí daru - části kanalizačního a vodovodního řadu v ul. Pod Vrážkou od J. D. 

12. SDH – oslavy 120. Výročí od založení sboru a Majáles 

13. Pečovatelská služba – žádost o finanční příspěvek 

14. Protokol z veřejnoprávní kontroly – ZŠ Řevnice 

15. Dodatek č. 1 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací ze dne 30.11.2015 

16. ZŠ Řevnice – informace o udělení ředitelského volna 

17. Jmenování ředitele Základní školy Řevnice 

18. Záměr opravy závad v povrchu komunikací 

19. Informace starosty o záměru založení vodárenské společnosti 

20. Informace o vyhodnocení činnosti městské policie za měsíc březen 2016 

21. Výběrové řízení na zakázku: „Nákup vybavení – přístavba Základní školy Řevnice“ 

22. Smlouva o pořádání divadelního představení - Divadlo Na zábradlí 

23. Zelená škola – nabídka Ing.Vyhnálkové 

24. Dodatek č. 1 smlouvy o zajištění odpadového hospodářství – EKOS Řevnice, spol. s.r.o. 

 

 

1) Program jednání RM č. 72 

Usnesení: 

Rada města schvaluje předložený program na jednání RM č. 72.  

Schváleno: všemi hlasy 

 

2) Kontrola usnesení z RM č. 71 
 

3) Žádost o bezplatnou výpůjčku – NAVE s.r.o. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje za účelem oživení a zkulturnění náměstí Krále Jiřího z Poděbrad záměr výpůjčky části 

pozemku parc. č. 111 v obci a k.ú. Řevnice – 8 m
2
 před vinotékou v č.p. 25 - společnosti  NAVE s.r.o., se sídlem nám. 

Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 25, 25230 Řevnice, IČ: 27143155 a to za účelem umístění předzahrádky (2 stolky a 4 

židle) do 31.12.2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 30.4.2016 

 

4) Smlouva o pronájmu Lesního divadla – Rockabilly CZ 

Usnesení: 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Pavlem Růžičkou, IČ: 70757941, se sídlem Mladenova 3236/4, 143 00 

Praha 4, společníkem sdružení Rockabilly CZ, jejímž předmětem je pronájem Lesního divadla dne 30.7.2016 pro 

konání rock´n´rollového a rockabilly festivalu „Rockabilly CZ Rumble“, za nájemné ve výši 2000,- Kč + 21% DPH.  

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/ MěKS/Mgr. Stará 

Termín: 31.5.2016  
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5) Záměr pronájmu parc. č. 3 - SVJ domu Legií 913, Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje záměr pronajmout pozemek parc.č. 3 v obci a k.ú. Řevnice, zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 226 m
2 

Společenství vlastníků jednotek domu Legií 913, Řevnice, IČ: 04579500, se sídlem Legií 913, 252 30 

Řevnice. Rada města ukládá správnímu odboru zveřejnit tento záměr v souladu se zákonem o obcích. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 22.4.2016 

 

6) Dodatek č. 6 ke Smlouvě č. 25211 - Vodafone Czech Republic a.s. 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě č. 25211 o nájmu části nemovitosti ze dne 12.8. 1999 

(anténa na budově základní školy č.p. 600) se společností Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem 

náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, jehož předmětem je snížení nájemného ze 120.000,- Kč na 95.000,- Kč ročně 

(bez inflační doložky) s účinností od 1.7.2016 a umožnění podnájmu předmětu nájmu.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 22.4.2016 

 

7) Pronájem nebytových prostor v č.p 928 - p. Martincová 

Usnesení: 

Rada města schvaluje pronájem místnosti o výměře 12,3 m
2
 v přízemí budovy č. p. 928 ve Školní ulici v úterý, středu 

a pátek od 16.00 do 19.00 hodin paní Alici Martincové, IČ: 02627167, Selecká 661, 252 30 Řevnice za účelem 

poskytování masérských služeb a to za měsíční nájemné 1.690,- Kč (bez DPH), ve které je zahrnuta paušální platba 

za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním prostor. Rada města souhlasí s odstraněním nepoužívané vany a 

vanové baterie na náklady nájemce. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3-měsíční výpovědní 

lhůtou. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 30.4.2016 

 

8) Znak města Řevnice a grafický manuál pro jeho užívání 
Usnesení: 

Rada města schvaluje objednání návrhu grafické podoby znaku Města Řevnice v barevné i černobílé variantě a 

přípravu manuálu pro jeho užití v dokumentech městského úřadu, vizitkách, propagačních materiálech a dalších 

tiskovinách u paní Silvie Klempererové, Úzká 61, 25230 Řevnice,IČ: 61015695, DIČ: CZ6959230487za cenu 35.000 

Kč, vč. DPH. 

Manuál bude obsahovat znak v různých velikostech i tiskových rozlišeních, v barevné i černobílé podobě, včetně 

varianty s nápisem Řevnice, a dále záhlaví úředních tiskopisů, vizitky (i elektronické) a doporučená pravidla pro 

další užití znaku. 

Rada města ukládá EO zaslat objednávku a zařadit částku do RO č.2/2016. 

Schváleno: všemi hlasy  

Zodpovídá: Starosta/Místostarosta  

Termín: 30.4.2016  

 

9) Dohoda o ukončení nájemní smlouvy – pozemek parc.č. 5 -  OS majitelů domu Legií č. 837-838 

Usnesení: 

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 30.9.2013 mezi městem Řevnice a Občanským 

sdružením majitelů domu Legií č. 837-838, Řevnice, IČ: 26548780, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 

5 v obci a k.ú. Řevnice, a to dohodou ke dni 30.4.2016.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 30.4.2016 

 

10) Pronájem pozemku parc. č. 5 - SVJ pro dům č.p. 837 a 838, Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 5 v obci a k.ú. Řevnice, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 

m
2
 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 837 a 838, Řevnice, IČ: 04105533, se sídlem Legií 837, 252 30 
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Řevnice za roční nájemné 8.960,- Kč, na dobu neurčitou od 1.5.2016 s 3-měsíční výpovědní lhůtou a uzavření 

nájemní smlouvy. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.5.2016 

 

11) Přijetí daru - části kanalizačního a vodovodního řadu v ul. Pod Vrážkou od J. D. 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí stavby následujících inženýrských sítí do vlastnictví 

města Řevnice jako dar od pana J. D., 252 29 Karlík:  

- část vodovodního řadu umístěného v pozemcích parc.č. 3718/1, parc.č. 3720/2, parc.č. 3721/6, parc.č. 3722/4, 

parc.č. 3722/6, parc. č. 3722/7, parc.č. 3722/10 a parc.č. 3724/10 v obci a k.ú. Řevnice a to úsek mezi lomovým 

bodem 71 určeným souřadnicemi Y759880.02, X1060214.34 a místem, kde vodovodní řad přechází na katastrální 

území Zadní Třebaň určeným souřadnicemi Y759865.85, X1060125.19 dle zaměření skutečného provedení 

stavby vodovodního a kanalizačního řadu ze dne 10.9.2011 zhotoveného firmou Zbyněk Broulík, zeměměřičské 

činnosti, IČ: 49856057, Na Peškově 217, 252 07 Štěchovice (92 m vodovodního řadu PE d 90 včetně 1 ks sekčního 

uzávěru, 1 ks odbočení s nadzemním hydrantem a 3 ks přípojkových uzávěrů); 

- část kanalizačního řadu umístěného v pozemcích parc.č. 3718/1, parc.č. 3720/2, parc.č. 3721/6, parc.č. 3722/4, 

parc.č. 3722/6, parc.č. 3722/7, parc.č. 3722/10  a parc.č. 3724/10  v obci a k.ú. Řevnice a to úsek mezi bodem 70 

(kanalizační šachta) určeným souřadnicemi Y759881.03, X1060213,45 a místem kde kanalizační řad přechází na 

katastrální území Zadní Třebaň určeným souřadnicemi Y759866.72, X1060125.27 dle zaměření skutečného 

provedení stavby vodovodního a kanalizačního řadu ze dne 10.9.2011 zhotoveného firmou Zbyněk Broulík, 

zeměměřičské činnosti, IČ: 49856057, Na Peškově 217, 252 07 Štěchovice (89 m kanalizační stoky PVC DN 250 

včetně 1 revizní šachty). 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.5.2016 

 

12) SDH – oslavy 120. výročí od založení sboru a Majáles 

Usnesení: 

Rada města schvaluje bezplatnou výpůjčku náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v úseku od restaurace od Rysů, kolem 

autobusové zastávky až po dům pana Kavana č.p. 6, dále prostor od budovy MÚ Řevnice po vinotéku NAVE v č.p. 6 

a to v době od 6:00 hodin do 16:00 hodin pro pořádání tradičního hasičského Majálesu dne 1.5.2016 a oslavy 120. 

výročí  založení sboru. 

Rada města souhlasí se zapůjčením souprav skládacích laviček a stolů. 

Rada města ukládá EO zajistit na akci mobilní WC. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/TS/Ing. Mikula/EO/Kadlec/MP/Bc. Dlask 

Termín: 1.5.2016 

 

13) Pečovatelská služba – žádost o finanční příspěvek 

Usnesení: 

Rada města schvaluje navýšení rozpočtu Pečovatelské služby v § 4351 položka 5137 v částce 15.000,- Kč na pořízení 

nové pračky. Rozpočtově kryto bude z rezervy. 

Rada města ukládá EO zařadit tuto částku do RO č. 2/2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/EO/Jaskevičová/PS/Svobodová 

Termín: 1.5.2016 

 

14) Protokol z veřejnoprávní kontroly – ZŠ Řevnice 

Usnesení: 

Rada města schvaluje závěry z Protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona 

č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, která proběhla dne 6.4.2016, včetně účetní závěrky 

k 31.12.2015 na Základní škole Řevnice. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice /EO/Jaskevičová 

Termín: 30.4.2016 
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15) Dodatek č. 1 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací ze dne 30.11.2015 

Usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů a kanalizací uzavřené dne 30.11.2015 mezi městem Řevnice a obcí Zadní Třebaň, jehož 

předmětem je rozšíření dohody o další 2 místa napojení veřejného vodovodu a kanalizace obce Zadní Třebaň na 

veřejný kanalizační a vodovodní řad města Řevnice (v ulici Pod Vrážkou). Podmínkou uzavření tohoto dodatku je 

předchozí uzavření darovací smlouvy s J. D., jejímž předmětem je přijetí části vodovodního a kanalizačního řadu 

v ulici Pod Vrážkou do majetku města Řevnice.     

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.5.2016 

 

16) ZŠ Řevnice – informace o udělení ředitelského volna 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Řevnice paní Mgr. Simony Škaloudové o udělení ředitelského 

volna z organizačních a technických důvodů dne 29.4.2016. Dojde k nátěru nových sprch a současně k dalšímu 

vzdělávání pedagogických pracovníků – školení MBTI II., které proběhne 28.4.2016 od 14-19hodin a 29.4.2016 od 8-

18 hodin. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 30.4.2016 

 

17) Jmenování ředitele Základní školy Řevnice 

Usnesení: 

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

-  j m e n u j e  pana Mgr. Tomáše Řezníčka na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 

Základní škola Řevnice s účinností od  1. července 2016. 

-  r o z h o d u j e  podat žádost o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro 

Základní školu Řevnice, která se týká zápisu nového ředitele/ředitelky příspěvkové organizace pana Tomáše 

Řezníčka. 

Schváleno:všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice 

Termín: 31.5.2016 

 

18) Záměr opravy závad v povrchu komunikací 

Usnesení: 

Rada města schvaluje záměr oprav povrchů komunikací a pověřuje vedoucího TS realizací poptávkového řízení na 

tyto opravy metodu Silkot. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/TS/Ing.Mikula 

Termín: 30.4.2016 

 

19) Informace starosty o záměru založení vodárenské společnosti 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci starosty o záměru založení vodárenské společnosti,  po jejímž společném 

podpisu by byla realizace celého  záměru  zahájena, včetně cenové nabídky na vlastní právní a odborné služby 

potřebné  pro založení společnosti  a rovněž cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace, včetně 

inženýringu na rozšíření ČOV Řevnice.   

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 30.4.2016 

 

20) Informace o vyhodnocení činnosti městské policie za měsíc březen 2016 

Usnesení: 

Rada města bere na vědomí informaci Bc. Jiřího Dlaska – vrchního strážníka Městské policie Řevnice o 

vyhodnocení činnosti Městské policie Řevnice za měsíc březen 2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/MP/Bc.Dlask 
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Termín: 30.4.2016 

 

21) Výběrové řízení na zakázku: „Nákup vybavení – přístavba Základní školy Řevnice“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nákup vybavení – 

přístavba Základní školy Řevnice“. 

RM schvaluje novou zadávací dokumentaci upravenou v souladu s Metodickým pokynem IROP pro oblast 

zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020.  

RM schvaluje v rámci zadávání této zakázky výjimku z Vnitřního předpisu č.3/2015 a ukládá EO zadat zakázku 

v souladu s uvedeným Metodickým pokynem IROP pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 

2020.  
Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta /Tajemnice/EO/Slámová 

Termín: 30.4.2016 

 

22) Smlouva o pořádání divadelního představení - Divadlo Na zábradlí 

Usnesení: 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pořádání divadelního představení „Velvet Havel“ Divadla Na zábradlí 

dne 18.6.2016 ve 20:00 hodin v Lesním divadle za honorář ve výši 60.000,- Kč. Město dále uhradí divadlu náklady 

vynaložené na dopravu souboru a dekorací ve výši max. 4.000 Kč (bez DPH) a 10 % z hrubých tržeb. Rozpočtově 

kryto z kapitoly 3392 pol. 5179.  

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/ Tajemnice/MěKS/Mgr.Stará 
Termín: 30.4.2016 

 

23) Zelená škola – nabídka Ing. Vyhnálkové 

Usnesení: 

Rada města schvaluje objednání prací dle nabídky paní Ing. Lenky Vyhnálkové – autorizovaného krajinářského 

architekta, Atelier LIVING IN GREEN s.r.o., se sídlem Palackého 70, 25229 Dobřichovice, IČ: 24828301 v celkové 

částce: 42.000,- Kč bez DPH, cena včetně DPH je 50.820,- Kč. 

Jedná se o:  

Dendrologický průzkum dřevin v areálu školy a ulice Legií               14 000,- bez DPH  

Projekt ozelenění vstupní části a ulice Legií (stupeň DPS)                  16 000,- bez DPH 

Použití pro dotaci z nadace Partnerství  

Ideová studie ozelenění celého areálu školy                                           12 000,- bez DPH 

Rada města ukládá EO objednat práce dle nabídky. 

Rada města ukládá zařadit částku 58.820,- Kč do RO č.2/2016. 

Schváleno: všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/ Tajemnice /Jaskevičová/Slámová 

Termín: 30.4.2016 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne 15.4.2016 

Další jednání RM č. 73 se uskuteční dne 22.4.2016 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                                   MgA. Marie Reslová 

 

 

 


