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Zápis č.113 
z jednání Rady města Řevnice dne 18.1.2017 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, MgA. M. Reslová, I. Kovářová, (příchod v 8:30 hod.), Mgr. O. Skripnik Ph.D. 

Zapisovatel:  Mgr. R. Henych 

Omluven:  Ing. P. Kozák 

Hlasování: pro/proti/zdržel se 

 

1. Program jednání rady města č. 113 

2. Kontrola usnesení z rady města č. 112 

3. Poplatek za umístění reklamy na veřejném prostranství – Foto Marek Šplíchal  

4. Záměr prodeje pozemku pod trafostanicí ČEZ Distribuce-část pozemku parc.č. 3521/1 

5. Významné životní události občanů města Řevnice 

6. Zvýšení nájemného o míru inflace v roce 2016 - inflační doložka v nájemních smlouvách 

7. Smlouva o poskytování právních služeb – Mgr. Martin Žižka 

8. Příkazní smlouva – M. Vaňková 

9. Akce „Slavnosti Morany“ – žádost o spolupořadatelství 

10. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ 

11. SOVB-ČEZ-EP-12-6003046/1-ul. Nerudova-ELEKTROMONTÁŽE 

12. Zajištění stability sloupů v oplocení MŠ 

13. Složení komise na zakázku „Celoroční údržba vybraných částí zeleně města Řevnic“  

14. Záměr pořízení projektové dokumentace pro rekonstrukci povrchů části náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

 

1) Program jednání rady města č. 113 

Rada města schvaluje předložený program na jednání rady města č. 113  

Schváleno-hlasování: 3/0/0 

 

2) Kontrola usnesení z rady města č. 112 

 

3) Poplatek za umístění reklamy na veřejném prostranství – Foto Marek Šplíchal  

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 zmírnění poplatku pro rok 2017 na částku 5000 Kč za umístění 3 reklamních cedulí o velikosti 1 m
2,
 1 m

2
 a 4 m

2
 

umístěných na veřejném prostranství na pozemcích v majetku města Řevnice pro firmu FOTO Marek Šplíchal. 
Schváleno-hlasování:3/0/0 

Zodpovídá: Starosta/tajemnice 

Termín: 31.1.2017 

 

4) Záměr prodeje pozemku pod trafostanicí ČEZ Distribuce - parc. č. 3521/4 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 záměr prodeje pozemku parc. č. č. 3521/4 o výměře 6 m
2
, který vznikne oddělením z pozemku parc. č. 3521/1 

v obci a k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2209-2019015/2016 vyhotoveném 

společností AGs spol. s r.o., Šrobárova 5, 130 00 Praha 3, ověřeném úředně oprávněným zeměměřičským 

inženýrem Ing. Milanem Váňou dne 20. 12. 2016 a potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, 

Katastrálním pracovištěm Praha-západ dne 2. 1. 2017 pod značkou PGP 3501/2016-210. Kupní cena bude 

stanovena na základě znaleckého posudku, náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí ČEZ Distribuce 

a. s. 

Rada města ukládá: 

 starostovi zařadit schválení záměru prodeje na program nejbližšího zasedání zastupitelstva města. 

Schváleno-hlasování:3/0/0 

Zodpovídá: Starosta/Ing. Bečková 

Termín: 19.3.2017 

 

5) Významné životní události občanů města Řevnice 

Usnesení: 

Rada města stanovuje: 

 životní události občanů města, které bude město s účinností od 1. 2. 2017 oceňovat takto: 

a) vítání občánků; 

b) výročí dosažení věku 75, 80, 85 a poté každého roku života. 



 

2 

 

Rada města schvaluje: 

 formu oceňování významných životních událostí občanů města takto: 

a) vítání občánků shromážděním v prostorách města, a to vždy na základě přihlášky rodičů dítěte; 

b) výročí dosažení věku 75, 80, 85 a poté každého roku života zasíláním písemných blahopřání; 

c) výročí dosažení věku 90, 100 let a poté každého roku života osobní gratulací s návštěvou u občana na základě 

jeho předchozího souhlasu. 

Rada města pověřuje: 

 oceňováním významných životních událostí občanů města matriku městského úřadu a městské kulturní 

středisko na základě údajů správního odboru a ve spolupráci s ním. 

Schváleno-hlasování: 4/0/0 

Zodpovídá: Starosta/SO/Ing. Bečková 

Termín: 1.2.2017 

 

6) Zvýšení nájemného o míru inflace - inflační doložka v nájemních smlouvách 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uplatnění navýšení nájemného o míru inflace v roce 2016 ve výši 0,7 % u všech nájemních smluv, které obsahují 

inflační doložku s výjimkou 14 nájemních smluv na užívání bytů v č.p. 928 (z celkových 29) s výší nájemného 60,- 

Kč/m
2
/měsíc. 

 uplatnění navýšení nájemného zpětně o míru inflace v roce 2014 ve výši 0,4 % a o míru inflace v roce 2015 ve 

výši 0,3 % u 15 nájemních smluv na užívání bytů v č.p. 928 (z celkových 29)  s výší nájemného 39,96 Kč/m
2
/měsíc 

a to s účinností od 1.7.2017. 

 uplatnění navýšení nájemného zpětně o míru inflace v roce 2015 ve výši 0,3 % u nájemní smlouvy na užívání 

bytu v areálu 1. stupně ZŠ Řevnice v Revoluční ulici a to s účinností od 1.3.2017. 

Schváleno: 4/0/0 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/SO/Bečková 

Termín: 5.2.2016 

 

7)  Smlouva o poskytování právních služeb – Mgr. Martin Žižka 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 ukončení spolupráce s JUDr. Petrem Jonášem. 

 uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s advokátem Mgr. Martinem Žižkou, č. osv. ČAK 8063,  IČ: 

66233267 se smluvní hodinovou sazbou ve výši 1.500,- Kč za každou hodinu poskytovaných právních služeb.    

Schváleno:4/0/0 

Zodpovídá: Starosta 

Termín: 5.2.2016 

 

8) Příkazní smlouva – Bc. Monika Vaňková 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 uzavření příkazní smlouvy s paní Bc. Monikou Vaňkovou, Zadní Třebaň, IČ: 03754391, jejímž hlavním 

předmětem je konzultační a poradenská činnost v oblastech dotačních titulů pro město Řevnice na: kulturní, 

sportovní a společenské akce, rekonstrukci Lesního divadla, rekonstrukci budovy ZUŠ Řevnice, městský 

orientační a informační systém, městskou naučnou stezku, pořízení kompostérů, vybavení pro Sbor 

dobrovolných hasičů Řevnice (auto, technika), vybavení pro pečovatelkou službu (auto), vybavení pro městskou 

policii (monitorovací systém, programové vybavení), na plánovací dokumentace, SW a HW vybavení úřadu, 

veřejné osvětlení, energeticky úsporná opatření a další dle zadání příkazce za sjednanou cenu 200,- Kč za 

hodinu. 

Schváleno:4/0/0 

Zodpovídá: Starosta/tajemnice 

Termín: 18.1.2017 

 

9) Akce „Slavnosti Morany“ – žádost o spolupořadatelství 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 spolupořadatelství města Řevnice na putovní akci „Slavnosti Morany“, kterou pořádá DOBNET, z.s. Palackého 

27 Dobřichovice dne 1.4.2017 od 14:00 hodin. 

 výpůjčku 10 ks stánků, 10 ks pivních setů (stůl + 2 lavice) a přenosných odpadkových košů spolku DOBNET. 

 výpůjčku pozemku parc. č. 2699 (část břehu vedle lávky přes Berounku) a pozemku parc. č. 2734/1 (prostoru 

starého hřiště Za Vodou) spolku DOBNET dne 1.4.2017 na akci „Slavnosti Morany“. 
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    Rada města ukládá: 

 správnímu odboru připravit smlouvu o výpůjčce pozemků parc. č. 2699 a parc. č. 2734/1 spolku DOBNET na 

akci „Slavnosti Morany“. 

Schváleno:4/0/0 

Zodpovídá: Starosta/tajemnice/SO/Ing. Bečková 

Termín: 10.3.2017 

 
10) Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 připojení města Řevnice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10.3.2017. 

Schváleno: 4/0/0 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/TS/Ing. Mikula 

Termín: 10.3.2017 

 

11) SOVB-ČEZ- EP-12-6003046/1-ul. Nerudova-ELEKTROMONTÁŽE 

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění, opravování a provozování zařízení 

distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (venkovní vedení NN) v pozemku parc. č. 1502 

v obci a k. ú. Řevnice (ulice Nerudova) v rozsahu dle geometrického plánu č. 2191-160140/2016 pro oprávněného 

ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 

3.200,- Kč bez DPH (16 délkových metrů á 200,- Kč) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene EP-12-

6003046/1 „ŘEVNICE - Nerudova č.p. 481 - přeložka NN“. 

Schváleno: 4/0/0 

Zodpovídá: Starosta/SO/Ing. Bečková 

Termín: 31.1.2017 

 

12) Zajištění stability sloupů v oplocení MŠ  

Usnesení: 

Rada města schvaluje:  

 uvolnění částky ve výši 7 085,- Kč na havarijní opravu – zajištění stability dvou sloupů v oplocení MŠ, na 

základě cenové nabídky od pana Františka Marvala, bytem Mařákova 1076, Řevnice, IČ: 43170170. 

Rada města ukládá:  

 ekonomickému odboru zařadit částku ve výši 7 085,- Kč do rozpočtového opatření č. 1/2017, §3111 pol. 5171 

oprava, údržba. 

Schváleno: 4/0/0 

Zodpovídá: Starosta/EO/Jaskevičová/Slámová 

Termín: 31.1.2017  

 

13)  Složení komise na zakázku „Celoroční údržba vybraných částí zeleně města Řevnic“  

Usnesení: 

Rada města jmenuje: 

 hodnotící komisi na zakázku „Celoroční údržba vybraných částí zeleně města Řevnic“ ve složení: Mgr. Marie 

Reslová, Ing. Mojmír Mikula, Bohdana Slámová. Náhradník: Alice Bečková. 

Schváleno: 4/0/0 

Zodpovídá: Starosta/Tajemnice/TS/Ing. Mikula 

Termín: 26.1.2017 

 

14) Záměr pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci povrchů části náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad 

Usnesení: 

Rada města schvaluje: 

 v souladu s doporučením Komise pro obnovu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad záměr pořízení projektové 

dokumentace na rekonstrukci povrchů části náměstí Krále Jiřího z Poděbrad (jižní část náměstí mezi č.p. 27 a 

č.p. 22 a krajskou komunikací). 

Rada města pověřuje:  

 Komisi pro obnovu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad k jednání o podrobnostech zadání dopracování 

architektonické studie s ateliérem Archum.  
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Rada města ukládá: 

 místostarostovi Mgr. Ondřeji Skripnikovi přizvat na schůzku Komise pro obnovu náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad občanské sdružení Srdce Řevnic.  

Schváleno: 4/0/0 

Zodpovídá: starosta/místostarosta Mgr. Skripnik 

Termín: 31.1.2017 

 

Starosta informoval, že zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 20.2.2017, změna termínu z původně plánovaného 

termínu  6.2.2017. 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 18.1.2017. 

Další jednání rady města se uskuteční dne: 1.2. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                         MgA. Marie Reslová 


