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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 26.10.2020 prostředky komunikace na dálku 
umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva  v reálném čase bez jejich osobní 

přítomnosti 
 
Přítomní zastupitelé: Bc. Cvanciger Miroslav, Ing. arch. Čermáková Alice, Ing. Černý Pavel, Ing. Hartmann Petr, 
Hrubý Vratislav, Chroust Jan, Kovářová Iveta, Ing. Kozák Petr (přítomen od 19.36 hodin), Kvasnička Libor, Ing. 
Lojda Jan Ph.D, Ing. Smrčka Tomáš, Ing. Šupáčková Kateřina, Ing. arch. Tlustý Josef  
Omluvení zastupitelé: MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Roman Řezáč 
Nepřítomní zastupitelé:  
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  26.10.2020            v  19 : 15 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  26.10.2020            v   21 : 05 hodin 
 
Občané mají možnost zúčastnit se on line přenosu prostřednictvím veřejného linku, který je k dispozici na 
webových stránkách města Řevnice a dále prostřednictvím e-mailové adresy dotazy@revnice.cz kam je možné 
zaslat předem nebo v čase konání zasedání dotazy související s programem zasedání.  
 
Návrh programu zasedání: 
1) Zahájení  

2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise  

3) Schválení programu  

4) Přijetí dotace SZIF – vyvážecí vlek  

5) Dodatek č. 2 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – Řevnice a Zadní 
Třebaň  

6) Finanční účelový dar TJ Sokol  

7) Různé  

8) Závěr 

 
Průběh zasedání zastupitelstva 
 

 K bodu 1  
Zahájení 
Zasedání Zastupitelstva města Řevnice zahájil starosta Ing. Tomáš Smrčka v 19:15 hodin. Vzhledem ke 
zhoršené epidemiologické situaci související se šířením nákazy koronavirem COVID-19 je zasedání konáno 
pomocí prostředků komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání v reálném čase 
bez jejich osobní přítomnosti. Starosta konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu s jednacím řádem a ve 
smyslu zákona o obcích a je usnášení schopné, neboť při zahájení zasedání je přítomno 12 zastupitelů. 
Schvalovací kvórum činí 8 hlasů.  
 
Starosta informoval přítomné, že z jednání bude pořízen zvukový záznam, který bude následně celý uveřejněn na 
webových stránkách města, a proto diskuze bude zapsána pouze rámcově. Starosta zastupitelům sdělil, jakým 
způsobem bude zasedání probíhat, resp. jakým způsobem bude možné se hlásit do diskuze, jakým způsobem 
bude probíhat hlasování (zastupitelé budou vyzváni jmenovitě, ale v zápise bude uveden výsledek hlasování 
v souhrnném čísle, např. 5 pro, 2 proti, 8 zdržel se, nikoliv jmenovitě).  
 
 

 K bodu 2 
Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva města byla starostou určena Petra Karešová. 
Námitka proti určení zapisovatele vznesena nebyla. 
 
Starosta určil ověřovateli zápisu Ing. Pavla Černého a Ing. Kateřinu Šupáčkovou a návrhovou komisi ve složení 
Ing. arch. Alici Čermákovou a paní Ivetu Kovářovou. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 

 K bodu 3 
Schválení programu  
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a informací zveřejněnou na úřední desce. Starosta předložil zastupitelům návrh na dodatečné 
zařazení projednání následujících bodů: jako bod č.7) Informace o založení Dolnoberounského 
vodárenského družstva, jako bod č.8) Záměr podání žádosti o dotaci z MMR - pro projekt „Obnova 
místních komunikací ve městě Řevnice“, jako bod č.9) Záměr prodeje pozemku  parc. č. 3278/2 v ul. 
Náplavní a jako bod č.10) Podání žádosti o dotaci ze SZIF – z Programu rozvoje venkova, na ochranu 
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melioračních a zpevňujících dřevin (listnaté dřeviny), ostatní body zůstávají beze změny. Podkladové 
materiály k dodatečně zařazovaným bodům byly zastupitelům zaslány.  
Dále starosta vyzval přítomné zastupitele, zda mají návrhy na doplnění nebo na vypuštění bodů z programu 
zasedání zastupitelstva. Další návrhy nebyly vzneseny.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu programu zasedání v tomto znění: 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 14 o 12 
bodech v navrženém znění: 
1) Zahájení  

2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise  

3) Schválení programu  

4) Přijetí dotace SZIF – vyvážecí vlek  

5) Dodatek č. 2 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – Řevnice a Zadní 
Třebaň  

6) Finanční účelový dar TJ Sokol Řevnice 

7) Informace o založení Dolnoberounského vodárenského družstva  

8) Záměr podání žádosti o dotaci z MMR - pro projekt „Obnova místních komunikací ve městě Řevnice“ 

9)   Záměr prodeje pozemku  parc. č. 3278/2 v ul. Náplavní 

10) Podání žádosti o dotaci ze SZIF – z Programu rozvoje venkova, na ochranu melioračních a         
zpevňujících dřevin (listnaté dřeviny) 

11)  Různé  

12) Závěr  

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

 Usnesení č. 1/ZM/14/2020 bylo schváleno. 
  

 K bodu 4 
Přijetí dotace SZIF – vyvážecí vlek  
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení uzavření Dohody o poskytnutí dotace ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu, Program rozvoje venkova ČR, na projekt „Nákup vyvážecího vleku, 
registrační číslo žádosti 19/008/08610/120/000638, kterou zaslal Státní zemědělský intervenční fond současně se 
zvacím dopisem k jejímu podpisu. Dotace je poskytnuta ve výši 281.000,- Kč bez DPH, tj. 50% z celkových 
výdajů. Vyvážecí vlek byl pořízen za účelem možnosti vlastníka lesa pružně reagovat na potřebu vyvážení 
především kalamitního dříví z vlastních porostů. V období kůrovcové kalamity je pro vlastníka lesa z pohledu 
ochrany lesa primární především rychlost vyvezení dříví z lesa k dalším opatřením (asanace mimo les – areál 
EKOS, výroba palivového dříví) tak, aby v lese nezůstávalo dříví atraktivní pro rozvoj kůrovců. Celkové výdaje 
projektu dle smlouvy o dílo činí 680.020,-Kč vč. DPH. Termín předložení žádosti o platbu je do 31.12.2020. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
p.Chroust - Zajímá ho kam se bude napadené dřevo odvážet a zda se dřevo dále nějak chemicky ošetřuje? 
Reakce Ing. Lojda – dřevo se odváží na sběrná místa (skládky dříví), co se týká chemického ošetření nejde o 
zcela obvyklý postup a spíše se nepoužívá, jelikož aplikací dochází k poškození ostatního lesního porostu. 
Obvyklou cestou je odvoz z lesa k prodeji (např. pila) nebo na štípačku (menší průměry). p.Chroust – město 
vlastní stále štípačku? Reakce Ing. Lojda, Ing. Smrčka – město vlastní štípačku (dříve v majetku EKOS) a 
prodává štípané palivové dříví.p.Chroust – je či bude cena za dřevo nějak zvýhodněná? Reakce Ing. Smrčka, Ing. 
Lojda -  cena kůrovcového dřeva (měkkého) je nastavena, aby byla pro odběratele zajímavá. 
 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí dotace ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu, Program rozvoje venkova ČR, na projekt „Nákup vyvážecího vleku, registrační číslo 
žádosti 19/008/08610/120/000638 v celkové výši 281.000,- Kč.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 2/ZM/14/2020 bylo schváleno. 
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 K bodu 5 
Dodatek č. 2 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – Řevnice a Zadní Třebaň 

Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení  uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřenou mezi městem Řevnice a obcí Zadní Třebaň dne 30. 11. 2015, 
kterým se rozšiřuje provozování vodohospodářské infrastruktury o lokalitu obce Zadní Třebaň – „ U dubu“.   
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ------ 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů a kanalizací mezi městem Řevnice a obcí Zadní Třebaň.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 3/ZM/14/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 6:  
Finanční účelový dar TJ Sokol Řevnice  
Zastupitelstvu města je předkládána žádost TJ Sokol Řevnice o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 230.000,- 
Kč na rekonstrukci budovy TJ Sokol, resp. finanční spoluúčasti k realizaci projektu „Přístavba TJ Sokol Řevnice II. 
etapa“ (jedná se zejména o rekonstrukci střechy, která je v havarijním stavu). Celkové náklady činí 6 000 000,- Kč 
vč. DPH, z dotačního titulu MŠMT bude hrazeno 70% nákladů (tj. 4 200 000,- Kč), spoluúčast TJ Sokol tedy činí 
1 800 000,- Kč. Město by tedy v případě poskytnutí daru přispělo na rekonstrukci cca 13% ze spoluúčasti hrazené 
TJ Sokol.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:   
Ing. Černý – jak byla vyčíslena částka daru? Reakce Ing. Smrčka – částka vzešla z jednání o  možnostech města 
a požadavků TJ Sokol. Ing. Šupáčková – zbytek finančních prostředků tedy TJ Sokol má? Reakce Ing. Smrčka – 
předpokládá, že ostatní prostředky má TJ Sokol k dispozici, jelikož samotná rekonstrukce je již v pokročilé fázi a 
blíží se ke konci.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního účelového daru ve výši 230.000,- Kč TJ Sokol, 
Opletalova 89, 252 30 Řevnice, IČ: 16949137, na rekonstrukci budovy TJ Sokol, resp. na úhradu části 
spoluúčasti k realizaci projektu „Přístavba TJ Sokol Řevnice II. etapa.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 4/ZM/14/2020 bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 7 
Informace o založení Dolnoberounského vodárenského družstva  

Zastupitelstvo města Řevnice na svém zasedání č. 12 konaném dne 29. 6. 2020 (viz. zápis č.12_2020) rozhodlo 
o založení Dolnoberounského vodárenského družstva, jehož zakladateli budou město Řevnice a obce Zadní 
Třebaň a Hlásná Třebaň. Dále byl schválen obsah dohody zakladatelů na obsahu stanov družstva a pověření 
starosty města Řevnice Ing. Tomáše Smrčky, aby jménem města podepsal a podal přihlášku do družstva, schválil 
a podepsal dohodu zakladatelů na obsahu stanov družstva, jejíž obsah bude proveden ve formě notářského 
zápisu. Nyní je zastupitelstvu předkládán notářský zápis ze dne 20. 10. 2020, jehož obsahem je Dohoda na 
obsahu stanov zakládaného družstva dle §561a zákona č.90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  --------- 
 
 „Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci  o sepsání  notářského zápisu ze dne 20.10.2020, jehož 
obsahem je Dohoda na obsahu stanov zakládaného Dolnoberounského vodárenského družstva.“  
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 K bodu 8 
Záměr podání žádosti o dotaci z MMR - pro projekt „Obnova místních komunikací ve Městě Řevnice“ 

Zastupitelstvu města je předkládán záměr podání žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací z programu 
117D8220A Podpora obnovy místních komunikací v rámci Ministerstva pro místní rozvoj. Výše dotace 70 %, 
spoluúčast 30 %, minimální výše dotace 500 tis. Kč a maximální výše dotace 10 mil. Kč, termín podání do 21. 12. 
2020. Předpokládá se podání jedné nebo dvou žádostí na rekonstrukci komunikací Sochorova, Divadelní event. 
Příkrá. Město má připravené projekty a je třeba zaktualizovat rozpočty.    

 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:   
Ing. Smrčka – upřesnil, že je možné podat pouze jednu žádost. Město má na ulice Sochorova, Divadelní a Příkrá 
připraveny projekty již z dřívější doby, je tedy potřeba pouze provést aktualizaci rozpočtů. Nyní je alokováno 
v dotačním titulu cca 470.000.000,- Kč pro obce nad 3000 obyvatel.  
p.Kvasnička – žádá o vysvětlení proč je v žádosti zmíněn tak velký rozptyl ulic. Reakce Ing. Smrčka – město by 
rádo připravilo žádost, která bude úspěšná. V loňském roce se město o podobný dotační titul ucházelo, ale 
neúspěšně. Pravděpodobně bude nakonec podána žádost pouze na Sochorovu nebo Divadelní a Příkrou. 
p.Kvasnička – žádá o sdělení a zaslání materiálu zastupitelům, až bude finální žádost připravena.  
Ing. Šupáčková – existuje nějaký klíč, podle kterého jsou ulice vybírány? Dříve proběhla diskuse o vypracování 
nějakého harmonogramu. Reakce Ing. Smrčka – město pracuje s jakousi pracovní verzí seznamu ulic a 
vyjmenované ulice jsou dlouhodobě na předním místě. Pro zastupitele je momentálně dostupný pouze 
odsouhlasený seznam údržby nezpevněných komunikací. Seznam priorit rekonstrukcí ulic asi nelze zcela 
vyhotovit, neboť vše odvisí od finanční náročnosti a dotačních možností.  
Ing. Lojda – dotaz, zda se jedná pouze o přímý úsek ulice Divadelní, nebo i část za zatáčkou v lese? Reakce Ing. 
Smrčka – jedná se pouze o přímý úsek. 
 
19.36 – připojil se Ing. Kozák (přítomno 13 zastupitelů) 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z MMR v rámci podprogramu Podpora 
obcí s 3001 – 10 000 obyvateli, dotační titul 117D8220A - podpora obnovy místních komunikací, pro 
projekt „Obnova místních komunikací ve Městě Řevnice“. 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 5/ZM/14/2020 bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 9 
Záměr prodeje pozemku  parc. č. 3278/2 v ul. Náplavní 

Zastupitelstvu města je předkládán k projednání záměr prodeje pozemku parc.č. 3278/2 o výměře 984 m
2
 v obci 

a k.ú. Řevnice včetně všech jeho součástí a příslušenství, a to ve výběrovém řízení obálkovou metodou. Je nutné 
schválit nejnižší požadovanou cenu. Jedná se o jeden ze 3 sousedních stavebních pozemků v ulici Náplavní, 
které město vlastní. 
Město má k dispozici znalecký posudek č. 334/5/2020 ze dne 25. 3. 2020 na zjištění tržní hodnoty/ceny obvyklé 
pozemku parc.č.3281/2 o výměře 833 m

2
, který se město snažilo v letošním roce prodat. Znalec v posudku 

stanovil tržní hodnotu pozemku na 3.498.600,- Kč. Zastupitelstvem byla schválena nejnižší akceptovatelná cena 
5.000.000,- Kč. Pozemek se prodat nepodařilo na základě indicií pravděpodobně z důvodu problematického 
sousedství (chov drobného zvířectva).  
O koupi pozemku parc.č. 3278/2 již ale projevilo zájem několik potenciálních zájemců. 
Pozemek parc.č. 3278/2 má větší výměru než pozemek parc.č. 3281/2, a proto je navrhována minimální prodejní 
cena 5.900.000,- Kč. 
Zastupitelstvu města jsou současně předkládány ke schválení podmínky výběrového řízení včetně příloh. Lhůta 
pro podání přihlášek je pondělí 30. 11. 2020. Otevírání obálek proběhne dne 1. 12. 2020 v 9:00 hodin. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:   
p.Kvasnička – neprodaný pozemek se stejně jednou bude muset řešit, zřejmě je potřeba více komunikovat. 
Reakce Ing. Smrčka – nyní zkusíme dát k prodeji tento a případně sousední pozemek (z druhé strany) a uvidíme, 
zda bude zájem, poté bude nutné dál komunikovat o posledním pozemku. p.Kvasnička – stále tedy není záměr 
prodat zmíněné pozemky jako celek? Ing. Smrčka –záměr zůstává prodávat pozemky jednotlivě i vzhledem 
k tomu, že do budoucna je předpoklad zástavby rodinnými domy. Prodejem v celku by hrozilo zastavění 
developerským projektem, což není v zájmu města.  
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Ing. Černý – je pro finance získané z prodeje nějaké konkrétní využití? Nebo se pouze anonymně zařadí do 
rozpočtu? Reakce Ing. Smrčka – prostředky se stanou součástí rozpočtu na další rok a při schvalování rozpočtu 
je možné bavit se o možnosti použití na nějaké další investice.  
Ing. Černý vyjádřil nesouhlas s prodejem městských pozemků bez předem ujasněného konkrétního užití 
získaných peněz. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje:  
- záměr prodeje pozemku parc.č. 3278/2, ostatní plocha, o výměře 984 m

2
 v obci a k.ú. Řevnice, včetně 

všech jeho součástí a příslušenství a to ve výběrovém řízení obálkovou metodou s nejnižší 
akceptovatelnou cenou 5.900.000,- Kč;  

- podmínky výběrového řízení obálkovou metodou v přiloženém znění.“ 
„Zastupitelstvo města jmenuje komisi pro otvírání obálek ve složení MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Alice 
Bečková, Ing. Petr Hartmann, náhradník Ing. Tomáš Smrčka.“ 

Pro: 11 zastupitelů 

Proti: 2 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 6/ZM/14/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 10 
Podání žádosti o dotaci ze SZIF – z Programu rozvoje venkova, na ochranu melioračních a zpevňujících 
dřevin (listnaté dřeviny) 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (SZIF) na 
ochranu melioračních a zpevňujících dřevin (listnaté dřeviny). Smyslem podpory je výstavba dřevěných 
oplocenek pro ochranu listnatých dřevin před zvěří. Těmito dřevinami se plánuje zalesnit rozsáhlá kalamitní 
holina nad Sochorovými rybníčky, kde byl porost již odstraněn nebo bude do konce tohoto roku odstraněn. 
Dotace je 100%, tedy pokrývá náklady na pořízení a instalaci oplocenek, dotace nepokrývá administraci dotace 
(příprava a podání žádosti o dotaci, dohled nad realizací, podání žádosti o proplacení). V odkaze na rozsah holin 
se předpokládá instalace 2,5 km dřevěného oplocení, což představuje náklad (a obdrženou dotaci) 325 000,- Kč. 
Realizace zalesnění a oplocení bude provedena v roce 2021, čerpání dotace proběhne v roce 2022. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Šupáčková –vyčíslení nákladů, které nepokryje dotace (administrace)? Reakce Ing. Lojda – náklady jsou cca 
2-5% z celkové výše přiznané dotace.   
 

Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu na ochranu melioračních a zpevňujících dřevin (listnaté dřeviny). 
Dotace činí 100% k pokrytí nákladů na pořízení a instalaci oplocenek (tedy cca 325.000,- Kč).“  

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 7/ZM/14/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 11 
Různé  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
p. Chroust – v jaké vzdálenosti musí být skládky vytěženého dřeva, aby se zabránilo dalšímu napadení 
kůrovcem? Reakce Ing. Lojda – kůrovec primárně napadá porost v nejbližším okolí (1 napadený strom = 10 
dalších stromů ….), ideální řešení je odvážet vykácené dřevo zcela mimo lesní porost. p.Chroust – funguje stále 
řevnická kompostárna? Údajně, se bio odpad vozí do Letů? Reakce Ing. Smrčka -  kompostárna funguje, je 
ovšem stanovena maximální kapacita, kterou nemůžeme překročit, praxe je tedy zhruba taková, že ¾ roku 
využívá město vlastní kompostárnu a zbytek roku využíváme kompostárnu v Letech.  
p.Kvasnička – dělají se v řevnickém lese jako ochrana proti kůrovci tzv. větvové lapáky? Reakce Ing. Lojda – ze 
zákona jsou dvě varianty ochrany, a to buď lapače (černé krabičky s feromony), nebo tzv. lapáky (u nich je 
problém, že pokud se nestihnou včas vyvézt, tak se obnoví šíření). V řevnickém lese se tedy využívají převážně 
lapače. 
Ing.Černý – připomíná předložení slíbeného plánu investic. A dotaz na vyčíslení nákladů právního zastoupení 
města v soudním sporu k referendu? Reakce Ing.Smrčka – přesnou částku nemá, ale jedná se o řád desítek tisíc. 
Ing. Černý – má dojem, že pokud by nedošlo ke změně otázky týkající se vyhlášení referenda, nemuselo by 
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k soudnímu sporu dojít a nevznikaly by tedy náklady na právní zastoupení. Reakce Ing. Smrčka – pokud existují 
dva právní posudky, které mluví o nezákonnosti otázek, mělo by být povinností zastupitele obec bránit.  
p.Kovářová – dotaz na stav vodní nádrže Pišťák? Reakce Ing. Smrčka – již poněkolikáté se řeší reklamace a 
plánuje se stavební úprava, jelikož v tuto chvíli voda, která je pod nádrží, poškozuje dno nádrže, a tím dochází 
k úniku vody.  
p.Kvasnička – dotazy na Ing. Smrčku v souvislosti s referendem a činností výboru pro územní plán. Jak  si 
prakticky představuje naplnění svých slov uvedených v poděkování za účast v referendu (všechny názory budou 
brány v potaz v rámci dalšího projednávání územního plánu) a pokračování činnosti výboru pro ÚP?  Ing. Smrčka 
– činnost výboru by měla s ohledem na výsledek soudního sporu navázat tam, kde skončila na jaře letošního 
roku. Tedy na dohodnutém kompromisu. Nejprve ale vyčkáme na výsledek soudního sporu, což radí i právní 
zástupce města.  
p.Kvasnička – dále k výboru pro územní plán  - jaká je další vize fungování? Reakce Ing. Smrčka – zastává 
názor, že na jaře se v jednání dosáhlo jakéhosi kompromisu, který by se měl dále rozvíjet a promítnout se i 
v opakovaném projednání návrhu ÚP. Problém je v protipovodňových opatřeních a nesouhlasu sousední obce. 
Zpracovatel studie PPO p.Kysnar byl informován o situaci kolem referenda a jednání s obcí Lety, aby mohl 
navrhnout variantu, která bude přijatelná pro všechny.  
Další diskuse mezi panem Kvasničkou a Ing.Smrčkou byla směrována na dosavadní a minulou práci výboru pro 
územní plán, zadání původního návrhu protipovodňových opatření, resp. vliv na protější břeh, na základě jednání 
byl navržen p.Kysnar, který měl tento vliv posoudit. Po jednání mezi Ing.Smrčkou, Ing.arch. Tlustým a 
p.Kysnarem byla navržena výše opatření na úrovni železnice (Q500 označení výše dosahu xxx leté vody).  
Ing. Kozák navrhuje, aby zpracování PPO dál pokračovalo bez ohledu na výsledek soudního sporu k referendu.  
Nabyl dojmu, že nezainteresovaný člověk může vnímat zadané parametry studie jinak, než tomu ve skutečnosti 
je. Ing. Smrčka doplňuje, že v tuto chvíli se jedná o studii, která nemá zcela přesné parametry (odchylky ve 
výpočtech jsou možné), přesné parametry bude mít až výsledný projekt, který zatím připraven není.  
p.Kovářová – určitě souhlasí s dalším vývojem PPO, neboť občané z levého břehu řeky zatím nevidí v opatřeních 
přínos, ale naopak hrozbu pro své nemovitosti.  
p.Kvasnička – zastává názor, že se sousední obcí je třeba komunikovat, neboť řeka a navrhovaná opatření nás 
staví do partnerské pozice bez ohledu na momentální názorovou neshodu. 
Diskuse pokračovala a hovořilo se o výsledcích jednání minulých i současných se sousední obcí Lety a o 
vzájemných vztazích z pohledu vývoje tvorby PPO. 
Do diskuse se zapojil v závěru Ing.arch.Tlustý, který upřesnil parametry zadání studie PPO v roce 2019, kdy 
panem Kysnarem bylo doporučeno držet se při výpočtech a zadání výše Q100. Dle názoru pana Kysnara má 
tento kvocient nejlepší vypovídací hodnotu v rámci ekonomického zatížení při realizaci.  
Ing. Kozák – upozorňuje na potřebu zamyslet se také nad faktem, že města a obce, které jsou „před“ Řevnicemi, 
jsou v různé fázi výstavby a rozšiřování, které může a bude mít vliv na množství vody stékající při deštích do 
koryta řeky, proto zastává názor, držet se při výpočtech varianty Q100, zde vidí možnost snadnějšího dosažení 
shody a návrhů opatření. Dále navrhuje v rámci jednání rady města stanovit nějaký harmonogram debat nad 
tímto tématem. p.Kvasnička – bohužel parametr Q100 je právě onen sporný bod pro jednání s obcí Lety. Výbor 
pro ÚP prezentoval na poslední schůzce možnost držet se parametrů mezi Q20 a Q100, což dle p.Kvasničky 
není správná cesta. Ing. Smrčka – doplnil, že obec Lety spíše očekává záruku, že bude zvoleno takové řešení, 
které zaručí ochranu obyvatel v co nejvyšší míře.   
 

 K bodu 12 
Termín příštího zasedání zastupitelstva je plánován na 14. 12. 2020  
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve  21:05 hodin 
 
Přílohy zápisu: 
1)  Prezenční listina 
 
 
V Řevnicích dne 26. října 2020 
Zapsala: Petra Karešová  
 
 

        Ověřovatelé zápisu: 
                  

 

 

..…………………………..                                                      …………………………………… 
    Ing. Pavel Černý                                             Ing. Kateřina Šupáčková 
 

      
………………………………. 

                      Ing. Tomáš Smrčka 
                                                                    Starosta 
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USNESENÍ 
 přijatá na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 14 dne 26.října 2020 

 
Usnesení č. 1/ZM/14/2020 
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 14 o 12 
bodech v navrženém znění: 
1) Zahájení  

2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise  

3) Schválení programu  

4) Přijetí dotace SZIF – vyvážecí vlek  

5) Dodatek č. 2 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – Řevnice a Zadní 
Třebaň  

6) Finanční účelový dar TJ Sokol Řevnice 

7) Informace o založení Dolnoberounského vodárenského družstva  

8) Záměr podání žádosti o dotaci z MMR - pro projekt „Obnova místních komunikací ve městě Řevnice“ 

9)   Záměr prodeje pozemku  parc. č. 3278/2 v ul. Náplavní 

10) Podání žádosti o dotaci ze SZIF – z Programu rozvoje venkova, na ochranu melioračních a      
zpevňujících dřevin (listnaté dřeviny) 

11)  Různé  

12) Závěr  

 

Usnesení č. 2/ZM/14/2020 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí dotace ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu, Program rozvoje venkova ČR, na projekt „Nákup vyvážecího vleku, registrační číslo 
žádosti 19/008/08610/120/000638 v celkové výši 281.000,- Kč.“ 
 
Usnesení č. 3/ZM/14/2020 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů a kanalizací mezi městem Řevnice a obcí Zadní Třebaň.“ 
 

Usnesení č. 4/ZM/14/2020 
„Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního účelového daru ve výši 230.000,- Kč TJ Sokol, 
Opletalova 89, 252 30 Řevnice, IČ: 16949137, na rekonstrukci budovy TJ Sokol, resp. na úhradu části 
spoluúčasti k realizaci projektu „Přístavba TJ Sokol Řevnice II. etapa.“ 
 

Usnesení č. 5/ZM/14/2020 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z MMR v rámci podprogramu Podpora 
obcí s 3001 – 10 000 obyvateli, dotační titul 117D8220A - podpora obnovy místních komunikací, pro 
projekt „Obnova místních komunikací ve Městě Řevnice“. 
 

Usnesení č. 6/ZM/14/2020 
„Zastupitelstvo města schvaluje:  
- záměr prodeje pozemku parc.č. 3278/2, ostatní plocha, o výměře 984 m

2
 v obci a k.ú. Řevnice, včetně 

všech jeho součástí a příslušenství a to ve výběrovém řízení obálkovou metodou s nejnižší 
akceptovatelnou cenou 5.900.000,- Kč;  

- podmínky výběrového řízení obálkovou metodou v přiloženém znění.“ 
„Zastupitelstvo města jmenuje komisi pro otvírání obálek ve složení MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Alice 
Bečková, Ing. Petr Hartmann, náhradník Ing. Tomáš Smrčka.“ 
 

Usnesení č. 7/ZM/14/2020 
„Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, ze Státního 
zemědělského intervenčního fondu na ochranu melioračních a zpevňujících dřevin (listnaté dřeviny). 
Dotace činí 100% k pokrytí nákladů na pořízení a instalaci oplocenek (tedy cca 325.000,- Kč).“  
 
 
 
 
 
 
 

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

Ing. Tomáš Smrčka         Ing. arch. Alice Čermáková 
             starosta          místostarostka 


