
Zveřejňování informací za rok 2016 

1/16  Žádost o podání informací  

1) Kopie všech faktur vystavených pí. Vedralovou městu Řevnice za rok 2015 
2) Reporting činnosti paní Vedralové, výstupy z jejích pracovních schůzek s rodiči a učiteli – 

kompletní kopie zpráv. Je výsledkem činnosti paní Vedralové slibovaná nová „Vize školy“, 
která má být podkladem pro výběrové řízení na ředitele školy? 

3) Kopie všech faktur vystavených panem Kotíkem městu Řevnice, výsledek jeho činnosti –jeho 
doporučení a  kompletní kopie jeho zpráv.  

4) Kdy a jakým způsobem zaplatí radní Kozák penále městu Řevnice?  
5) Kopie všech faktur vystavených panem JUDr. Jonášem městu Řevnice za rok 2015. 
6) Kopie všech faktur vystavených právní kanceláří Mazel &Směja za rok 2015. 
7) Celková suma všech vyfakturovaných právních služeb městu Řevnice za rok 2015. 
8) Žádám o zveřejnění informací od kdy do kdy probíhal archeologický výzkum na pozemcích 

společnosti 2Q s ohledem na odůvodněné posunutí harmonogramu prací. Zveřejnění 
aktualizovaného harmonogramu prací spol. 2Q 

 

 

čj. 0139/2016/TAJ/He  ze dne 12.01.2016 

Vyřizuje : tajemnice/Henych  

Odpověď:  

1)  V tento okamžik není na městě zaúčtována žádná faktura od paní Vedralové. 
2) Paní Vedralová zpracovává hodnotící zprávu za svou činnost včetně činnosti pana Kotíka a po 

jejím vypracování bude k dispozici zastupitelům. V současné době není k dispozici ani 
reporting, výstupy z pracovních schůzek s rodiči a učiteli, ani kompletní zpráva. Rovněž tak 
není k dispozici nová „Vize školy“. 

3) V tento okamžik není zaúčtována žádná faktura od pana Kotíka. 
4) Pan radní Ing. Kozák není povinen k úhradě žádné pokuty, neboť není ve smluvním vztahu 

k městu. Pokud se týče společnosti 2Q spol. s .r.o., tak bylo JUDr. Konečným zpracováno 
právní posouzení, uloženo v podkladech do RM č. 58 a byla vypracována –Výzva k úhradě 
smluvní pokuty ve výši 415.800,-Kč a k jednání o dalším postupu. 

5) Kopie faktur JUDr. Jonáš – přílohou 
6) Kopie faktur právní kancelář Mazel Směja – přílohou 
7) Celková suma vyfakturovaných právních služeb za rok 2015 pro město Řevnice:  

JUDr. Jonáš  - celkem 228 964,50 ,-Kč 
Mazel a Směja – celkem 83 045,-Kč 

8) Archeologický průzkum na pozemcích společnosti 2Q probíhal od 21.10.2015 do 08.12.2015. 
Aktualizovaný harmonogram bude zveřejněn do konce měsíce ledna 2016. 
 
Přílohy k žádosti  

 

Odpověď  zaslána dne 13.01.2016 –e-mailem 
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2/16 Stížnost k podání informací dle zák. č. 106/1999 Sb. – opakovaná žádost  

Podávám tímto stížnost dle §16a a násl. Zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, podanou vašim prostřednictvím ke KÚ Stč. Kraje na postup při 
vyřizování žádosti  o poskytnutí informací.  

Žádost zasílám opakovaně  (viz. žádost č. 14/15) 

1) Průměrný hrubý hodinový výdělek, zjištěný dle §351 a nás. Zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku 
práce, úředníka vašeho úřadu, zařazeného na funkci tajemník (vedoucí úřadu), a to za druhé 
čtvrtletí 2012, tedy používaný k výpočtu náhrad platu ve třetím čtvrtletí 2012 

 

2) Průměrný hrubý měsíční výdělek, zjištěný dle § 351 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku 
práce, úředníka vašeho úřadu, zařazeného na funkci tajemník (vedoucí úřadu), a to za druhé 
čtvrtletí 2012 

 

3) Průměrný hrubý roční výdělek, zjištěný dle § 351 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, 
úředníka vašeho úřadu, zařazeného na funkci tajemník (vedoucí úřadu), a to za rok 2012 

 

4) Zařazení úředníka vašeho úřadu, pracujícího ve funkci tajemník (vedoucí úřadu), do platového 
stupně příslušného nařízení vlády ve druhém čtvrtletí 2012. 

 

 

čj. 0324/2016/TAJ/He  ze dne 25.01.2016 

Vyřizuje : tajemnice/Henych  

Odpověď:  

Na Vaši stížnost odpovídám:  

Informace týkající se roku 2012 

1) Průměrný hodinový výdělek tajemníka(vedoucího úřadu) za druhé čtvrtletí 2012 byl cca 267,- 
Kč 

2) Průměrný hrubý výdělek tajemníka (vedoucího úřadu) v roce 2012 byl cca 42.790,-Kč 
3) Průměrný hrubý výdělek tajemníka(vedoucího úřadu) v roce 2012 byl cca 520 000,-Kč  
4) Zařazení tajemníka (vedoucího úřadu) v roce 2012 bylo: 12 platový stupeň,12. platová třída  

Zařazení tajemníka do platového stupně a třídy je dáno platnými právními předpisy: tj. v našem 
případě vysokoškolským vzděláním, praxi 25 let ve státní správě, nejméně 3 roky ve vedoucí funkci ve 
státní správě a samosprávě, zkouškou odborné způsobilosti a zkouškou odborné způsobilosti pro 
vedoucí úřadu. Tomu odpovídá i hrubý měsíční výdělek, jenž je složen ze základního platu, z osobního 
ohodnocení a příplatku za vedení v rozsahu stanoveném zákonem.  

 

Odpověď  zaslána dne 03.02.2016 –poštou - dodejka 

 



3/16  Žádost o podání informací  

Firma Istav Media s.r.o. a její projekt určený na podporu stavebníků v ČR žádá o poskytnutí informací:  

V rámci projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2016. Prosíme tedy o 
zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2016, resp. seznam projektů, které jsou 
plánovány městem/obcí na rok 2016 a budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných 
rozpočtů.  

U těchto projektů žádáme o:  

- Název projektu 
- Stručný popis projektu 
- Rozpočet projektu v mil. Kč 
- Plánovaný termín započetí projektu  
- Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 

 

čj. 0601/2016/EO/JKa  ze dne  04.02.2016 

Vyřizuje : EO/ Kadlec  

 

Odpověď: 

Město Řevnice má v roce 2016 rozpočtované investice:  

1) Naučná stezka, 270 000,- spoluúčast, není zatím schválena dotace 
2) Projekt ke SP na přednádraží, 449 000,-Kč, již vybraný dodavatel 
3) Projekt k UR na náměstí, 350 000,- Kč, není vybrán dodavatel 
4) Zklidnění dopravy a realizace zón 30 km/hod, 150 000,-Kč 
5) Opravy ulic v hodnotě cca 2 000 000,- Kč    Jedná se o opravu zničeného penetrovaného 

povrchu vozovky v délce 300 m.  
6) Vynucená rekonstrukce části veřejného osvětlení vlivem kabelizace ČEZ cca 670 000,- Kč 

Zadání a termíny akcí spadají pod VZ malého rozsahu budou zveřejněny standartním způsobem podle 
zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.   

 

Odpověď  zaslána dne 10.02.2016 –datovou schránkou  

 

 

4/16  Žádost o podání informací  

Vlastník pozemku v k.ú. Řevnice žádá dle zákona č. 106/1999 Sb., o informaci, zda stavební úřad 
vydal stavební povolení pro stavbu zděného přístřešku na pozemku parc.č. 3221/1 v k.ú. Řevnice. 
Pokud ano, žádá zaslání kopie tohoto povolení.  

 



čj. 1773/2016/SU/Ši  ze dne  20.04.2016 
Vyřizuje : Ing. Šimůnková  

 

Odpověď: 

Předmětem žádosti o informaci byla skutečnost, zda bylo stavebním úřadem vydáno stavební 
povolení pro stavbu zděného přístřešku na pozemku parc.č. 3221/1 v k.ú. Řevnice.  

Stavební úřad po kontrole spisového materiálu sděluje,že na stavbu přístřešku, uvedenou v žádosti, 
žádné stavební povolení, ani jiné opatření stavebního úřadu vydáno nebylo .  

Odpověď  zaslána dne 21.04.2016 – poštou 

 

5/16  Žádost o podání informací  

Žádost o podání informace ve věci: zda bylo vydáno Městským úřadem jako orgánem státní správy 
příslušným podle §76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů a dle zák. č.500/2004 Sb., správní řád povolení na ořez nebo kácení dřevin – lip u 
probíhající stavby Corso pod Lipami v době vegetačního klidu.  

Pokud nebylo toto povolení vydáno, žádám o informaci, zda bylo podáno trestní oznámení na 
stavebníka Policii ČR kvůli poškození majetku města Řevnice, jedná se o stromy vysazené či ošetřené 
z dotačního titulu, a zda bylo zahájeno správní řízení se stavebníkem o uložení pokuty. 

Rovněž  žádám o informaci, zda byl vypracován znalecký posudek na škodu způsobenou ořezem 
stromů, zda nedojde k ohrožení dotace a jak bude škoda vymáhána.  

 

čj. 3820/2016/SO/Be  ze dne  01.09.2016 
Vyřizuje : Ing. Bečková 

 

Odpověď: 

Na Vaši žádost vám sdělujeme:  

MěÚ Řevnice nevydal povolení na ořez dřevin – lip u stavby Corso pod Lipami. Ořez větví nepodléhá 
povolení dle správního řádu a je možné jej odborně provádět celoročně (s výjimkou období vysokých 
mrazů).  

Dne 22.8.2016 společnost 2Q s.r.o. oznámila MěÚ Řevnice záměr provést prořez 3 stromů – lip na 
pozemku města Řevnice, které „svými větvemi zasahují na pozemek společnosti 2Q a brání 
bezpečnému průběhu stavebních prací“. 

Po konzultaci s firmou Living in green s.r.o., administrátorem dotace na revitalizaci zeleně, která 
proběhla v ulici Pod Lipami v loňském roce, místostarostka M. Reslová odpověděla dne 26.8.2016 
zástupci firmy 2Q s.r.o. panu Ing. Klimtovi, že prořez je možný po zaslání plánu prořezu a dalších 
upřesňujících informací městskému úřadu a příslušnému projektovému manažerovi SFŽP 
(zprostředkovatel dotace) a předala i kontakt na odborníka – dendrologa, na kterého se stavebník 
může obrátit s konzultací.  



Dne 2.9.2016 bylo místním šetřením zjištěno, že jedna z lip byla ořezána a 5.9. 2016 obdržela 
místostarostka M. Reslová prostřednictvím administrátora dotace popis zásahu do koruny stromu od 
odborníka – dendrologa s návrhem řešení. 

Město Řevnice nepodalo trestní oznámení na stavebníka kvůli poškození majetku města a pokud je 
městu známo, se stavebníkem nebylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty.  

Znalecký posudek na škodu způsobenou ořezem stromu v souvislosti s čerpáním dotace na 
revitalizaci zeleně v roce 2015 nebyl vypracován.  

 

Odpověď  zaslána dne 06.09.2016 – poštou (dodejka) 

 

6/16  Žádost o podání informací  

Jaké faktury za rok 2015 a 2016 byly proplaceny paní Bc. M. Vaňkové v celkové výši a za jakou 
konkrétně odvedenou práci. 

Kdo tyto faktury podepsal, kdo převzal od ní hotovou práci, zda u faktur je rozpis jednotlivých 
provedených úkonů, hodin odvedené práce v konkrétním měsíci a za jaké částky jsou tyto práce 
fakturovány. Požaduji naskenované faktury a výkazy práce. 

Dále – informace, za co byly konkrétně Bc.Vaňkové, vyplaceny odměny za dohody o provedení práce 
v souvislosti s oslavami 100 let Lesního divadla v Řevnicích a kolik tyto oslavy celkem město stály. 
Požaduji naskenované faktury týkající se oslav 100 let Lesního divadla.  

čj. 3819/2016/EO/VJa  ze dne  01.09.2016 
Vyřizuje : Jaskevičová 

 

Odpověď: 

Za období od srpna do prosince 2015 byly proplaceny fa.č. 15001,15002,15003,15004 a 15005 Bc. 
M.Vaňkové ve výši 67 716,-Kč za služby referenta dotačních projektů. U fa.č. 15001 není přiložen 
pracovní výkaz u zbývajících výše uvedených faktur jsou měsíční pracovní výkazy součástí. Měsíční 
pracovní výkazy přejímala pí. tajemnice Mgr. Renata Henych. Příkaz k proplacení faktur stvrzuje svým 
podpisem starosta. 

4.1.2016 Město Řevnice uzavřelo s Bc. Vaňkovou na dobu určitou a to do 31.12.2016 dohodu o 
provedení práce na zajištění neinvestičních akcí, za sjednanou odměnu 10 000,-Kč měsíčně. Za DPP za 
období 4.1. -31.8.2016 bylo vyplaceno 68 000,-Kč (80 000,- Kč hrubá mzda-12 000,-Kč 15% daň) 

Přehled odvedené práce/zakázek (dotací a investičních akcí), které Bc. Vaňková samostatně 
připravila, zpracovala, zajistila na základě výše uvedených fakturací a sjednaných odměn jsou 
v příloze odpovědi. Z přehledu je patrné,že podaných a ukončených žádostí o dotace jsou celkem 4 
v souhrnné hodnotě 8 433 427,37 Kč, podaných a nerealizovaných žádostí o dotace (neúspěšných) 
bylo celkem 9 v souhrnné hodnotě 9 928 453,- Kč, podaných a v současné době realizovaných žádostí 
o dotace je celkem 6 v souhrnné hodnotě 1 669 470,-Kč a nově připravovaných žádostí o dotace jsou 
celkem 2.  



15.1.2016 Město Řevnice uzavřelo s Bc. Vaňkovou na dobu určitou a to do 30.9.2016 smlouvu o 
spolupráci pro akci „Oslavy 100 let Lesního divadla“. Na základě této smlouvy byly předloženy faktury 
č. 16001,16002,16003,16004,16005,160006 a  16007 a proplaceny ve výši 70 000,-Kč .  

Přehled nákladů, rozpočtového krytí a příjmů „Oslav 100 let Lesního divadla“ v Řevnicích je přílohou 
odpovědi. Z přehledu je patrno,že celkové náklady města jsou 577 304,-Kč, rozpočtové krytí 270 000,-
Kč a příjmy z dotací,darů, prodeje vstupenek a reklamních předmětů jsou ke dni podání této 
odpovědi 359 970,- Kč. Součástí práce podle této smlouvy o spolupráci je též příprava administrace 
Veřejné sbírky včetně oslovení potenciálních dárců a na kontě této veřejné sbírky je ke dni podání 
této odpovědi částka 224 898,-Kč. 

Přílohy odpovědi:  v elektronické podobě   příloha č.1   příloha č. 2  

- Kopie faktur za rok 2015 a měsíčních pracovních výkazů 9 ks listů 
- Kopie faktur za rok 2016 7 ks listů  
- Kopie Dohody o provedení práce a mzdových nákladů 2 ks listů 
- Soupis odvedené práce/zakázek 2ks listů 
- Kopie Smlouvy o spolupráci 2ks listů 
- Kopie faktur a objednávek 43ks listů 
- Rozpočet „100 let Lesního divadla „ 1ks list 

 

Odpověď  ze dne 08.09.2016 – osobní převzetí  

 

 

7/16  Žádost o podání informací  

Zřízení  jednotky sboru dobrovolných hasičů a zabezpečení její připravenosti k zásahu se řídí §29 
zákona o PO a je v samostatné působnosti obce. Město je tedy zřizovatelem JSDH a proto 
odpovědnost za správnost agendy JSDH je přenesena zákonem na zřizovatele jednotky – město, 
kterou v tomto případě zastupuje starosta města a tudíž žádám informaci o tom, zda starosta svolal 
krizový štáb v době, kdy byla vyhlášena pro Středočeský kraj od 1.9.-5.9.2016 výstraha týkající se 
sucha – zákaz rozdělávání ohňů, plýtvání vodou apod.  

Dále žádám informaci , jak byli občané starostou na tuto výstrahu upozorněni.  

čj. 3922/2016/ST/TSm  ze dne  08.09.2016 
Vyřizuje : starosta  

 

Odpověď: 

Dne 8. září 2016 Město Řevnice obdrželo Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ke které sdělujeme následující: 

 

1. v období  od 1.9. do 5.9. 2016 starosta nesvolal krizový štáb   
2. výstraha ČMHÚ v rámci  Systému integrované výstražné služby nebyla dále šířena 

prostřednictvím informačních kanálů města 
 

106%206-16%20č.1.pdf
106%206-16%20č.2.pdf


Město Řevnice nemá zřízen krizový štáb, tato povinnost dopadá na obce s rozšířenou působností (dle 

§ 18 odst. 3 písm. a)  zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (Krizový 

zákon).  

Podle § 21 odst. 2 písm. a) krizový štáb  může starosta města  zřídit jako svůj pracovní orgán  dle 

potřeby  za  účelem přípravy na krizové  události.  

Výstraha ČHMÚ není dle § 2 písm. b) krizového zákona povahy mimořádné události.  Musel by být   

vyhlášen  stav nebezpečí , nouzový stav nebo stav ohrožení státu hejtmanem Středočeského kraje a 

uveřejněn ve Věstníku  právních předpisů Středočeského kraje a na úřední desce Středočeského 

kraje.  

V zákoně o obcích, krizovém zákoně,  zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném  systému  

či  zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně není zakotvena povinnost  obce zveřejňovat  informace 

typu  výstrahy  ČMHÚ v rámci  Systému integrované výstražné služby uveřejňované touto službou 

prostřednictvím  jejích  informačních kanálů.    

Odpověď  zaslána dne 20.09.2016 – poštou (dodejka) 

 

 

8/16  Žádost o podání informací  

Od  1.9.2016 se stal vedoucím kanceláře starosty pan Pavel Plichta. Žádost se dle zákona 106/1999 
Sb., týká informace o  profesním životopisu pana Plichty, kde pracoval od-do a na jaké pozici, dále o 
informace do jaké platové třídy a platového stupně byl zařazen a zda se jedná o pracovní poměr na 
dobu určitou či neurčitou a s jakou zkušební dobou.  

 

čj. 3926/2016/SO/Be  ze dne  08.09.2016 
Vyřizuje : Ing. Bečková  

 

Odpověď: 

Na Vaši žádost Vám v příloze zasíláme profesní životopis pana Pavla Plichty. Dále Vám sdělujeme, že 

pan Pavel Plichta byl zařazen do platové třídy 10 a platového stupně 6.  Pracovní smlouva mezi 

městem Řevnice a panem Plichtou byla uzavřena na dobu určitou 1 rok s 3 měsíční zkušební lhůtou. 

Příloha  

 

9/16  Žádost o podání informací  

Žádost o doplnění informací k žádosti č. 6/16 – znovu požaduji doplnění u faktur č.162002-16007 –
doplnit konkrétní položky za jaké práce byly faktury proplaceny.  

Plichta%20profesní%20životopis.pdf


U faktur č.  15001-15005 je pouze přiložená podepsaná docházka do úřadu, ze které vyplývá, kolik 
hodin se na úřadu pracovnice zdržela, nikoliv za co byly faktury proplaceny. Stejně jako u předchozích 
požaduji vysvětlení konkrétních faktur. Jedná se o faktury za rok 2015. 

Ve všech případech se jedná o fkatury, které podepisoval zřejmě starosta a tudíž je odpovědný za 
skutečně odvedenou práci vykázanou na fakturách a proplacené částky. Také požaduji vysvětlení, 
proč a za co fakturovala pí. Vaňková v měsíci prosinci 2015 cca 32 670,- Kč (za 18 dní) – jedná se o 
fakturu ze dne 1.12.2015 a 18.12.2015. Žádám zdůvodnění.  

Z předložených tabulek zpracovaných panem Plichtou vyplývá nezvykle vysoká spoluúčast na 
dotačních titulech, protože není pravděpodobné, že by z rozpočtu města byla doplácena spoluúčast 
na dotacích ve výši 85% - u dokončených investičních akcí a stejné je to i u započatých investic, 
žádám o nové tabulky.  
Rovněž požaduji u již dokončených dotací poskytnutých z OPŽP – datum podání žádosti o dotace. 

Dále ohledně informace k prořezu stromu –lip u stavby Corso pod lipami, žádám o zaslání plánu 
prořezu a upřesňujících informací, které měl dodat p. K, a dále popis zásahu do koruny stromu, který 
obdržela místostarostka od administrátora akce.  

 

čj. 3973/2016/ST/TSm  ze dne  12.09.2016 
Vyřizuje : starosta (Ing. Smrčka) 

 

Odpověď: 

Dne 12. září 2016 Město Řevnice obdrželo Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ke které sdělujeme následující: 

 

15. ledna 2016 Město Řevnice uzavřelo s Bc. M. Vaňkovou na dobu určitou a to do 30. září 2016 

Smlouvu o spolupráci pro akci „Oslavy 100 let Lesního divadla“. Na základě této smlouvy byly 

předloženy faktury číslo 16001, 16002, 16003, 16004, 16005, 16006 a 16007 a proplaceny ve výši 

70.000,- Kč. Výše fakturace a konkrétní náplň práce a předmět fakturace  je uvedena ve Smlouvě o 

spolupráci uzavřené dne  15.1.2016, jejíž kopii  jste obdržela v předchozí odpovědi na žádost o 

poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.  

 

Faktury  15001-15005  jsou účtovány za služby referenta  dotačních projektů  v hodinové sazbě, 

výkony podepisovala paní tajemnice Henych a faktury k proplacení  pan starosta Smrčka. Částka, 

kterou uvádíte 32.670,- Kč je součet dvou faktur, číslo 15004  na 19.206,- Kč na služby referenta 

dotačních titulů za měsíc listopad 2015  a číslo 15005 na 13.464,- Kč   na služby referenta dotačních 

titulů za měsíc prosinec  2015.  

 

Tabulka s opravenou hodnotou  spoluúčastí a s doplněním požadovaných  informací -  datum podání 

žádosti u již poskytnutých dotací z OPŽP  je přiloženy k této odpovědi.   



 

Plán prořezu lip v ulici Pod lipami od pana K.,  nemá město  k dispozici.  

Popis zásahu do koruny stromu od administrátora dotace paní Reslová neobdržela.  

 

 

Přílohy odpovědi :  

- Tabulka dotací  2 listy  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


