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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 21.12.2020 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, Kvasnička Libor, Ing. Lojda Jan Ph.D (přítomen od 
20.34), 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:  21.12.2020            v  19 : 10 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  21.12.2020            ve   22 : 52 hodin 
 
Občanům byla poskytnuta 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)  Zpráva o činnosti rady města 
5)  Zpráva o činnosti finančního výboru 
6)  Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
7)  Zpráva o činnosti výboru pro územní plán 
8)  Darování pozemků parc.č. 2649/1 a parc.č. 3316/1 Středočeskému kraji 
9)  Přijetí daru od Středočeského kraje - pozemky pod chodníky 
10)  Prodej lesního pozemku parc.č. 3536/29 - Lesy České republiky, s.p.  
11)  Prodej pozemku parc.č. 3278/2 – ul. Náplavní  
12)  Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení čp. 27 
13)  Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení čp. 174 
14)  Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení čp. 928 
15)  Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku 

2020 
16)  Rozpočtové opatření č.4/2020 
17)  Rozpočet na rok 2021 - návrh 
18)  Soupis připravovaných investic na období let 2021 – 2027 
19)  Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice"  
20)  Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci " Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ ve městě 

Řevnice " 
21)  Různé  
22)  Závěr  
 
Průběh zasedání zastupitelstva 
 

 K bodu 1  
Zahájení 
Zasedání Zastupitelstva města Řevnice zahájil starosta Ing. Tomáš Smrčka v 19:10 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).  
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 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 Libora Kvasničku a návrhovou komisi ve složení Ing. arch. 
Alice Čermáková a pan Vratislav Hrubý. 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 informoval zastupitele o změně oproti 
původnímu programu a to: u bodu č.12 dochází ke změně obsahu bodu z původního Uvolnění finančních 
prostředků z fondu oprav a technického zhodnocení č. p. 27 na informaci o stavu prostředků na 
uvedeném fondu a vyřazení původního bodu č.20 - Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci  
„Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ ve městě Řevnice ", jelikož se nejedná o přijetí dotace, ale pouze o 
informaci o registraci akce, dále starosta předložil zastupitelům návrh na dodatečné zařazení projednání 
následujících bodů: jako bod č. 20 bude nově zařazen na návrh Ing. Černého bod Úhrada škody způsobené 
vyhlášením referenda, jako bod č.21 Přijetí účelového finančního daru od V. Zusky, dále na návrh pana 
Chrousta budou zařazeny body č.22 Další projednávání územního plánu a č.23 Informace ke stavebním 
uzávěrám , 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. 15 o 25 
bodech v navrženém znění: 
1)  Zahájení  
2)  Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise  
3)  Schválení programu 
4)  Zpráva o činnosti rady města 
5)  Zpráva o činnosti finančního výboru 
6)  Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
7)  Zpráva o činnosti výboru pro územní plán 
8)  Darování pozemků parc.č. 2649/1 a parc.č. 3316/1 Středočeskému kraji 
9)  Přijetí daru od Středočeského kraje - pozemky pod chodníky 
10)  Prodej lesního pozemku parc.č. 3536/29 - Lesy České republiky, s.p.  
11)  Prodej pozemku parc.č. 3278/2 – ul. Náplavní  
12)  Fond oprav a technického zhodnocení č.p. 27 – informace 
13)  Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení čp. 174 
14)  Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení čp. 928 
15)  Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku 

2020 
16)  Rozpočtové opatření č.4/2020 
17)  Rozpočet na rok 2021 - návrh 
18)  Soupis připravovaných investic na období let 2021 – 2027 
19)  Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice"  
20)   Úhrada škody způsobené vyhlášením referenda 
21)  Přijetí účelového finančního daru od V. Zusky  
22) Další projednávání územního plánu 
23) Informace ke stavebním uzávěrám 
24)  Různé  
25)   Závěr 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 1/ZM/15/2020 bylo schváleno. 
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 K bodu 4 
Zpráva o činnosti rady města 
Rada města Řevnice se v období 13. 8. 2020  - 2. 12. 2020 sešla 10 x a projednala body, které jsou obsaženy v 
zápisech č. 84 – č. 93. Souhrnná zpráva je součástí podkladového materiálu k bodu č. 4.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Černý – pronájem učeben v ZŠ pro ZUŠ? Projekty Ing. Arch. Balejové, nejedná se o střet zájmů? Městská 
architektka by měla spíše dohlížet na výstavbu ve městě, a ne sama projekty vytvářet. Ing. Smrčka – ohledně 
učeben – jedná se o pronájem pro aktivity ZUŠ v odpoledních hodinách, tedy až po výuce. Co se týká projektů 
Ing. Arch. Balejové – jde o malé projekty úprav veřejného prostoru (vstup do I. stupně ZŠ, úprava prostor úřadu –
kanceláře a dvorek v zadní části objektu č.p. 74). I z ekonomického pohledu je úspornější řešit takto malé 
projekty mimo velké architektonické kanceláře. Tyto projekty jsou řešeny mimo smlouvu o výkonu pozice 
městského architekta. Ing. Černý – dotaz na rozdílné výše odměn ředitelům příspěvkových organizací? Ing. 
Smrčka – rada pouze schvaluje navrženou výši odměny, prostředky jsou z rozpočtů jednotlivých organizací 
poskytnutých krajem, nikoli z města. Školy si výši odměn pro své ředitele navrhují samostatně. 
 
 
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 13. 8. 2020 – 2. 12. 
2020“ 
 
 

 K bodu 5 
Zpráva o činnosti Finančního výboru  
Schůzka finančního výboru se uskutečnila dne 17. 12. 2020, obsahem bylo projednání návrhu rozpočtového 
opatření č.4/2020, které výbor doporučil zastupitelstvu ke schválení, návrh rozpočtu města pro rok 2021, který byl 
také doporučen ke schválení, a posledním bodem schůzky bylo projednání soupisu připravovaných investic, který 
finanční výbor vzal na vědomí.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru.“ 
 
 

 K bodu 6:  
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru  
Schůzka kontrolního výboru se uskutečnila dne 14. 9. 2020 a dne 7. 12. 2020. Tématy schůzky 14. 9. 2020 byl 
výsledek provedené kontroly uplatňování sankcí za nedodržení dodavatelského termínu při úpravách prostoru 
přednádraží – výsledek zjištění: termín předání díla byl posunut o měsíc, tento termín byl splněn. Město následně 
vyčíslilo dodavateli penále ve výši 36 300,- Kč. Výbor neshledal žádné porušení zákona. Dále se výbor zabýval 
kvalitou provedení prací na lesní cestě Strážný vrch – výsledek zjištění: stěny příkopů a některých nádrží před 
propustky nejsou zadlážděny kameny v celém profilu, horní část stěn je pouze odhrabána a zřejmě se počítá 
s postupným pokrytím vegetací. Během přívalových dešťů dochází k vyplavování hlíny a kamenů. Kontrolní výbor 
doporučuje správci cesty provádění častějších kontrol a čištění zanesených propustků. Byla provedena též 
kontrola stavebních deníků z výstavby kanalizace v lokalitě Selce, jejímž předmětem byla přítomnost stavebního 
dozoru na stavbě. Stavební dozor byl přítomen nejméně 1x týdně, v určitém období (intenzivnější činnosti) i 
častěji. Kontrolní výbor si dále stanovil témata dalších kontrol, poukázal na závady v prostoru přednádraží 
(vyvrácené trubkové zarážky na parkovacích stáních, odpadávající barva a rez z boxů na kola). Členové 
kontrolního výboru projdou zápisy z jednání zastupitelstva za dva roky tohoto volebního období a poté navrhnou 
usnesení, jejichž plnění by bylo vhodné zkontrolovat. Dne 7. 12. 2020 se členové výboru zabývali hlavně 
možnými tématy činnosti kontrol na příští rok. Výbor se tedy v roce 2020 sešel celkem čtyřikrát. Všechny kontroly 
prováděl z vlastní iniciativy, zastupitelstvo kontrolní výbor žádným úkolem nepověřilo. Výsledky provedených 
kontrol jsou uvedeny v zápisech. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  --- 
 
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru.“ 
.  
 

 K bodu 7 
Zpráva o činnosti Výboru pro územní plán  
Schůzka výboru se uskutečnila dne 15. 10. 2020. Výbor se znovu zabýval důvody ustavení výboru pro ÚP 
v listopadu 2018 (mimo jiné zaznělo, že výbor má být především konsenzuální platformou a hlasování je krajním 
řešením, část členů vyzvala k pokračování jednání výboru v konstruktivním a racionálním duchu), zhodnotil 
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proběhlé referendum (na výsledek referenda zaznělo v rámci diskuse více rozdílných názorů a úhlů pohledu), 
dále se zabýval návrhem koalice na snížení požadavku na protipovodňovou ochranu území Za nádražím (na 
menší úroveň než Q100). Tento záměr je učiněn na základě jednání vedení města s vedením obce Lety, které se 
uskutečnilo 12. 10. 2020. Předseda výboru v této souvislosti informoval o pobídnutí p. Kysnara (zpracovatel 
doposud zpracované PPO studie) p. starostou k ověření smysluplnosti zadání na úpravu - revitalizaci stávajících 
PPO a s tím spojeného záměru renovace - rozšíření cyklostezky.  Výbor bude o výsledku tohoto ověření zadání 
informován.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti Výboru pro územní plán.“ 
 

 K bodu 8 
Darování pozemků parc.č. 2649/1 a parc.č. 3316/1 Středočeskému kraji 
Zastupitelstvu je předkládáno k projednání darování pozemků parc. č. 2649/1 a parc. č. 3316/1 Středočeskému 
kraji. Na těchto pozemcích byla Středočeským krajem

 
realizována stavba „II/115 a III/11517 Řevnice průtah“ a 

vzniknou oddělením od pozemku parc. č. 2649, resp. parc. č. 3316 na základě geometrických plánu č. 2429-
26/2020, resp. 2431-26/2020 (viz. příloha). 
Pozemek parc. č. 2649/1 má výměru 3257 m

2 
a nachází se pod stavbou krajské silnice III/11517 v ul. Třebaňská, 

pozemek parc. č. 3316/1 má výměru 2300 m
2
 a nachází se pod stavbou krajské silnice II/115 v ul. Pražská mezi 

železničním přejezdem a Letovským mostem.  
Naopak Středočeský kraj bezúplatně převede městu pozemky pod chodníky a parkovacími stáními. 
Vzájemné převody pozemků byly smluvně sjednány již při přípravě projektu stavby „Silnice II/115 a III/11517 
Řevnice, průtah“. Dne 23.2.2016 byly uzavřeny příslušné smlouvy o budoucí smlouvě darovací.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 2649/1 o výměře 3257 m
2
,
 
který 

vznikne oddělením z pozemku parc. č. 2649 v k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2429-
26/2020 a pozemku parc. č. 3316/1 o výměře 2300 m

2
, který vznikne oddělením z pozemku parc. č. 3316 v 

k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2431-26/2020 do vlastnictví Středočeského kraje (jde o 
pozemky pod stavbou silnice II/115 a silnice III/11517 v majetku Středočeského kraje).“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 2/ZM/15/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 9 
Přijetí daru od Středočeského kraje - pozemky pod chodníky  
Zastupitelstvu je předkládáno k projednání bezúplatné přijetí 5 pozemků od Středočeského kraje v souvislosti se 
stavbou „II/115 a III/11517 Řevnice průtah“, kterou Středočeský kraj v nedávné době realizoval. Jedná se o 
pozemky pod chodníky v ulici Třebaňská a parkovacími stáními v ul. Komenského. 
Město přijme bezúplatně do svého majetku tyto pozemky:   
- parc. č. 2323/2 o výměře 34 m

2
,  

- parc. č. 2323/6 o výměře 60 m
2
, 

- parc. č. 2323/3 o výměře 114 m
2
,  

- parc . č. 2323/4 o výměře 121 m
2
,   

- parc. č. 2323/5 o výměře 255 m
2
, 

které vzniknou oddělením z pozemku parc. č. 2323 v k. ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2429-
26/2020.  
Naopak město Středočeskému kraji bezúplatně převede parc.  č. 2649/1 a parc. č. 3316/1, které se nacházejí 
pod stavbou krajské silnice III/11517 v ul. Třebaňská, resp. pod stavbou krajské silnice II/115 v ul. Pražská mezi 
železničním přejezdem a Letovským mostem. 
Vzájemné převody pozemků byly smluvně sjednány již při přípravě projektu stavby „Silnice II/115 a III/11517 
Řevnice, průtah“. Dne 23. 2. 2016 byly uzavřeny příslušné smlouvy o budoucí smlouvě darovací.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  --- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí 5 pozemků od Středočeského kraje a to pozemků:  
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- parc. č. 2323/2 o výměře 34 m
2
,  

- parc. č. 2323/6 o výměře 60 m
2
, 

- parc. č. 2323/3 o výměře 114 m
2
,  

- parc. č. 2323/4 o výměře 121 m
2
,   

- parc. č. 2323/5 o výměře 255 m
2
, 

 které vzniknou oddělením z pozemku parc. č. 2323 v k. ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 
2429-26/2020.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 3/ZM/15/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 10 
Prodej lesního pozemku parc. č. 3536/29 – Lesy České republiky, s. p.  
Zastupitelstvu je předkládán k projednání prodej lesního pozemku parc. č. 3536/29 o výměře 1052 m

2
, který 

vznikne oddělením z pozemku parc. č. 3536/1 v k. ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2435-54/2020 
za účelem vybudování nové retenční přehrážky v ř. km. 0,850 vodního toku Kejná a příjezdové komunikace k ní 
státnímu podniku Lesy České republiky. 
Státní podnik Lesy ČR je správcem vodního toku Kejná a město Řevnice se něj obrátilo s žádostí o řešení 
zanášení propustku na křížení vodního toku Kejná s nezpevněnou lesní cestou na pozemku parc. č. 3528/5 v k. 
ú. Řevnice ve vlastnictví města, které způsobuje při vyšších průtocích zaplavování horní části ulice Tyršova. Na 
základě prohlídky na místě bylo doporučeno danou situaci řešit provedením nové retenční přehrážky. Tu mohou 
Lesy ČR na své náklady vybudovat pouze za předpokladu, že pozemek pod novou vodní stavbou bude v majetku 
České republiky s právem hospodaření pro Lesy ČR, s. p.  
Dne 25. 10. 2019 byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 020/955/2019. 
Bylo sjednáno, že kupní cena bude stanovena dohodou na základě znaleckého posudku vyhotoveného soudním 
znalcem. Dle znaleckého posudku č. 2749-22/20 z 30. 10. 2020 činí 192.140,- Kč. Ke kupní ceně bude 
připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.   
Záměr budoucího prodeje byl schválen Zastupitelstvem města Řevnice dne 25. 3. 2019 (viz. zápis č. 4 ze 
zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 25. 3. 2019), ale v té době ještě nebyl k dispozici geometrický plán, a 
proto nebyla výměra prodávaného pozemku přesná.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje prodej lesního pozemku parc. č. 3536/29 o výměře 1052 m

2
, který vznikne 

oddělením z pozemku parc. č. 3536/1 v k. ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2435-54/2020 
státnímu podniku Lesy České republiky, IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 500 08 Hradec Králové za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 192.140,- Kč 
(+DPH) a to za účelem vybudování nové retenční přehrážky.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 4/ZM/15/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 11 
Prodej pozemku parc. č. 3278/2 – ul. Náplavní  
Dne 26. 10. 2020 schválilo zastupitelstvo záměr prodeje pozemku parc. č. 3278/2, ostatní plocha, manipulační 
plocha, o výměře 984 m

2
 v  k. ú. Řevnice, a to ve výběrovém řízení obálkovou metodou s nejnižší 

akceptovatelnou cenou 5.900.000,- Kč (viz. usnesení č. 6/ZM/14/2020). 
Do výběrového řízení přišla ve vyhlášeném termínu (pondělí 30. 11. 2020) pouze jedna přihláška a to od 
společnosti Nakladatelství Pejdlova Rosička, s.r.o., IČ: 02461013, sídlem Pejdlova Rosička 7, 378 42 Jarošov 
nad Nežárkou s nabídnutou cenou 6.120.000,- Kč. Komise pro otvírání obálek dne 1. 12. 2020 konstatovala, že 
podaná přihláška je v souladu s podmínkami výběrového řízení. Vítězem výběrového řízení na prodej pozemku 
parc. č. 3278/2 se tedy stala společnost Nakladatelství Pejdlova Rosička, s.r.o. Prodej nemovitostí vítězi musí 
schválit zastupitelstvo města. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Černý – je konkrétně určeno, kam budou získané prostředky investovány? Ing. Smrčka – v tuto chvíli jsou 
prostředky „uloženy“ v rozpočtové rezervě, konkrétní účel zatím není. O přesunu z rezervy bude rozhodovat 
zastupitelstvo. P. Kvasnička – dle jeho názoru by bylo správné získané prostředky svázat s nějakou investicí, na 
které se zastupitelé shodnou. Další dotaz-na pozemku bude postaven rodinný dům? Ing. Smrčka – v novém 
územním plánu bude plochu možné využít ke stavbě RD, podle současného územního plánu to možné v tuto 
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chvíli není. Aby město preventivně zabránilo výstavbě velkého podnikatelského objektu, byl původní pozemek 
rozdělen na tři parcely vhodné svou velikostí pro stavbu RD. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 3278/2, ostatní plocha, manipulační plocha, o 
výměře 984 m

2
 v  k. ú. Řevnice, vítězi výběrového řízení společnosti Nakladatelství Pejdlova Rosička, 

s.r.o., IČ: 02461013, sídlem Pejdlova Rosička 7, 378 42 Jarošov nad Nežárkou za kupní cenu 6.120.000,- 
Kč.“  

Pro: 10 zastupitelů 

Proti: 2 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 5/ZM/15/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 12 
Fond oprav a technického zhodnocení č. p. 27 – informace 
Zastupitelstvu města je předkládána informace o stavu finančních prostředků Fondu oprav a technického 
zhodnocení č. p. 27 – v průběhu rekonstrukce budovy byl fond zcela vyčerpán, nyní se nájemné ukládá pro 
potřeby dalších úprav (rekonstrukce schodiště a izolace základů). V roce 2021 zatím není žádný výdaj z fondu 
oprav plánován. Stav fondu k 7. 12. 2020 činí 231 112,- Kč. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o stavu finančních prostředků ve Fondu oprav a 
technického zhodnocení č. p. 27.“ 
 

 K bodu 13 
Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení čp. 174 
Zastupitelstvu města je předkládána ke schválení žádost o uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a 
technického zhodnocení budovy č. p.174 na doplacení stavebních úprav budovy HZS realizovaných v r.2019 a 
opravu vjezdové brány v celkové výši 455 119,50 Kč (zaokrouhleno na 455 120,- Kč). Celkové náklady na stavbu 
včetně obnovy slaboproudých instalací činily 4 586 992,- Kč včetně DPH. Došlá dotace od Středočeského kraje a 
GŘ HZS činila celkem 2 747 356,- Kč. Spoluúčast na projekt činila 1 839 636,- Kč a z fondu oprav bylo v loňském 
roce vyčerpáno 1 419 304,- Kč, zbývá tak k doplacení částka 420 332,- Kč. V letošním roce došlo také k nutné 
opravě motoru vjezdové brány, náklady na opravu činily 34 787,50 Kč včetně DPH. Ve Fondu oprav a 
technického zhodnocení objektu č. p.174 je ke dni 7. 12. 2020 částka ve výši 480 000,- Kč. Po schválení uvolnění 
finančních prostředků bude zůstatek fondu činit 24 880,- Kč. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického 
zhodnocení budovy č. p. 174 ve výši 455 120,- Kč doplacení stavebních úprav budovy HZS realizovaných 
v r. 2019 a opravu vjezdové brány.“  

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 6/ZM/15/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 14 
Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení č. p. 928 
Zastupitelstvu města je předkládána ke schválení žádost o uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a 
technického zhodnocení budovy č. p. 928 na stavební úpravy bytového domu pro seniory ve výši 474 494,- Kč. 
V minulém roce došlo k zateplení ploché střechy budovy, ke stavebním úpravám podkroví, kompletní výměně a 
prodloužení stávajícího výtahu a výměně vertikální plošiny v celkové výši 4 824 494,-Kč. Zastupitelstvo města 
schválilo uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č. p. 928 ve výši 
3 000 000,- Kč dne 24. 9. 2018 na svém 31. zasedání a další částku ve výši 1 350 000,- Kč dne 16. 12. 2019 na 
svém 8. zasedání. Celkově bylo uvolněno 4 350 000,- Kč. Požadovaná částka k uvolnění je rozdíl mezi celkovými 
náklady na investiční akce v roce 2019 a již uvolněnou částkou z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu 
č. p. 928. Navýšení celkové ceny bylo způsobeno změnou řešení stavební konstrukce v podkroví – odstranění 
nebezpečného úžlabí, provedení terasy a opravy ploché střechy a dále havárií vertikální plošiny, která musela být 
vyměněna. Stav fondu k 7. 12. 2020 činí 814 824,40 Kč. 
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Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického 
zhodnocení budovy č. p. 928 ve výši 474 494,- Kč na stavební práce související se zateplením ploché 
střechy budovy, k stavebním úpravám podkroví, kompletní výměně a prodloužení stávajícího výtahu.“  

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 7/ZM/15/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 15 
Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku 2020 
Radě města je dle §102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích., vyhrazeno mimo jiné zabezpečovat hospodaření 
města podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. 
Město Řevnice má zatím v platnosti Směrnici pro správu rozpočtu města Řevnice č. 4/2009, kde je vyhrazeno 
radě města provádět bez předem projednaného rozpočtového opatření zastupitelstvem města pouze přesuny 
položek v kapitolách navzájem do celkové výše 50 tis. Kč. S ohledem na běžnou praxi, kdy rozpočtová opatření 
ze strany státního rozpočtu nebo kraje vč. plnění přicházejí obcím i v posledních dnech rozpočtového roku, bude 
k zajištění řádného chodu obce potřeba udělit zastupitelstvem města předběžný souhlas radě města ke schválení 
takovýchto rozpočtových opatření na období od posledního zasedání zastupitelstva města (tj. 21. 12. 2020) do 
konce roku 2020. Pověření rady města zastupitelstvem města se týká provádění rozpočtových opatření 
navazujících na rozpočtová opatření státního rozpočtu nebo kraje v době od posledního zasedání zastupitelstva 
města do konce roku.  
Odbor dozoru a kontroly Středočeského kraje, vzhledem k objemu výdajů města doporučil v zájmu včasného 
schvalování a provádění rozpočtových opatření, zejména před koncem účetního období roku 2020, zmocnit 
zastupitelstvem radu města ke schválení úprav rozpočtových výdajů, rozpočtových opatření v plném rozsahu, 
které by až následně bylo předloženo jako informace zastupitelstvu města.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením a provedením nezbytných rozpočtových opatření 
za rok 2020 v období měsíce prosince 2020 a ledna 2021, jejichž předmětem bude přijetí všech příjmů, vč. 
dotací z veřejných rozpočtů a jejich převedení jiným subjektům, pro které jsou určeny. Zastupitelstvo 
města pověřuje radu města provádět přesuny rozpočtových částek z jednotlivých paragrafů a položek 
rozpočtové skladby k vyrovnání skutečných příjmů a výdajů. Zastupitelstvo města ukládá starostovi 
předkládat radě města úpravy rozpočtu na rok 2020 v období měsíce prosince 2020 a ledna 2021 (do 
účetní závěrky 2020) a to po projednání ve finančním výboru.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 8/ZM/15/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 16 
Rozpočtové opatření č.4/2020 - Návrh 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 4/2020, který upravuje schválený 
rozpočet na rok 2020 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 685.126,80 Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2020 na straně příjmů 137.724.295,01 Kč (137.724 tisíc Kč) a na straně výdajů 
127.659.738,19 Kč (127.660 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a položky 8123 (8123 – dlouhodobé přijaté finanční 
prostředky) činí příjmy 162.049.738,19 Kč (162.050 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 162.049.738,19 Kč (162.050 tisíc Kč). 
Rozpočet je po rozpočtové změně č. 4/2020 přebytkový. 
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2020 byl projednán na jednání rady města č. 95 dne 16. 12. 2020. Ve 
finančním výboru byl návrh rozpočtového opatření projednán 17. 12. 2020. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
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Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2020 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 685.126,80 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí 
rozpočet města na rok 2020 na straně příjmů 137.724.295,01 Kč (137.724 tisíc Kč) a na straně výdajů 
127.659.738,19 Kč (127.660 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a položky 8123 (8123 – dlouhodobé přijaté 
finanční prostředky) činí příjmy 162.049.738,19 Kč (162.050 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 
8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 162.049.738,19 
Kč (162.050 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 4/2020 přebytkový.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 9/ZM/15/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 17 
Rozpočet na rok 2021 – návrh 
Zastupitelstvu města je předkládán k projednání návrh rozpočtu na rok 2021. Tento návrh rozpočtu byl zároveň 
zaslán finančnímu výboru k projednání a případným připomínkám. Předložený rozpočet na rok 2021 je 
konstruován jako schodkový. Na příjmové straně ve výši 88.325 tisíc Kč (88.325.000,- Kč) a na výdajové straně 
ve výši 89.725 tisíc Kč (89.725.000,- Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 a 8123 
(8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a 8123 – dlouhodobé přijaté půjčené 
prostředky) činí příjmy 105.825 tisíc Kč (105.825.000,- Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 105.825 tisíc Kč (105.825.000,- Kč). 
Rezerva je ve výši 8.690 tisíc Kč (8.689.952,00 Kč). 
Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 2021 budou řešeny v rámci rozpočtových opatření. 
Investice a opravy jsou součástí plánu investic a oprav na rok 2021 a budou zapracovány do rozpočtu na rok 
2021 po projednání ve FV dne 17. 12. 2020 a schválení zastupitelstvem města. Rada města na svém jednání dne 
9. 12. 2020 (viz. zápis č. 94) doporučila návrh rozpočtu na rok 2021 ke schválení zastupitelstvu města. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Černý – upozornil na špatně dodaný podkladový materiál k rozpočtu a žádá o nápravu, a to i pro další 
období. p. Kvasnička – souhlasí s Ing. Černým, že tento podklad není pro zastupitele dostatečný. On sám hodnotí 
rozpočet jako konzervativní, ale to s ohledem na vývoj situace s novou výší příjmu z RUD považuje za 
pochopitelné. Ing. Smrčka – do budoucna provede takové opatření, aby byl po projednání FV odeslán všem 
zastupitelům rozpočet v plném formátu včetně komentářů. 
P. Kvasnička navrhuje, aby byl návrh rozpočtu v plném formátu rozeslán zastupitelům ještě před projednáním ve 
FV, aby zastupitelé měli dost času návrhprostudovat. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města žádá, aby mu v dalších letech byl předkládán návrh rozpočtu v plné verzi 
projednávané ve finančním výboru.“  

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 10/ZM/15/2020 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2021 jako schodkový, na příjmové straně ve výši 88.325 
tisíc Kč (88.325.000,- Kč) a na výdajové straně ve výši 89.725 tisíc Kč (89.725.000,- Kč) bez financování 
třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 a 8123 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech a 8123 – dlouhodobé přijaté půjčené prostředky) činí příjmy 105.825 tisíc Kč 
(105.825.000,- Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 
půjčených prostředků) činí výdaje 105.825 tisíc Kč (105.825.000,- Kč).  
Rezerva je ve výši 8.690 tisíc Kč (8.689.952,00 Kč). Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 
2021 se budou řešit v rámci rozpočtových opatření.“  

Pro: 11 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 11/ZM/15/2020 bylo schváleno. 
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 K bodu 18 
Soupis připravovaných investic na období let 2021 – 2027 
Zastupitelstvu města je předkládán soupis připravovaných investic na období let 2021 – 2027. Vypracování 
dokumentu bylo zastupitelstvem města odsouhlaseno na zasedání č. 12 dne 29. 6. 2020 na základě požadavku 
zastupitele Ing. Černého. Časový plán v současné době nelze připravit kvůli projednávaným změnám, které 
zřejmě nastanou na straně příjmu obcí v rozpočtovém určení daní (RUD). 
Projekty tedy budou připravovány a investice do rozpočtů řazeny podle finančních možností obce.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Černý – dotaz, zda jsou v tabulce uvedeny i akce, které jsou plánovány pro rok 2021? Dále navrhuje, aby se 
dokument průběžně upravoval a byl aktualizován podle možností obce a dotačních titulů. Ing. Smrčka – do 
tabulky přidáme sloupec realizace pro lepší přehled. p.Kvasnička – v dokumentu mu chybí ještě protipovodňová 
opatření, souhlasí s Ing. Černým, aby se tabulka ještě dopracovala a použila se v dalších letech jako „zásobník“ 
projektů. Ing. Kozák – dotaz k případné rekonstrukci ulice Opletalova. Ulice je součástí projektu rekonstrukce 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, Ing. Kozák navrhuje, připravit projekt rekonstrukce zvlášť, aby bylo možné 
v případě vhodného dotačního titulu rekonstrukci provést bez nutnosti „čekání“ na rekonstrukci celého náměstí.   
Ing. Smrčka – pokud se nezmění, vzhledem k aktuální Covid situaci, evropská strategie dotací, rýsuje se možnost 
vypsání dotačního titulu, který by mohl pokrýt až 75 % nákladů na rekonstrukci náměstí. Není si jist, zda bude 
možné např. Opletalovu ulici zcela od projektu oddělit, vzhledem k návaznosti na celkový projekt. Totéž platí i u 
krajské komunikace vedoucí přes náměstí.  
 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o připravovaných investicích na období let 2021 – 2027 
dle předloženého soupisu.“ 
  

 K bodu 19 
Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice"  
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí poskytnuté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na 
projekt: „Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“ v maximální výši 5 mil. Kč. Předpokládané náklady 
samotné stavby hřiště činí 8 635 376,65 Kč, z toho vlastní zdroje na spoluúčast města činí minimální výši 
3 635 376,65 Kč. Prostředky na realizaci budou čerpány v roce 2021.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt: „Multifunkční 
hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“ v maximální výši 5 mil. Kč. Předpokládané náklady samotné stavby 
hřiště činí 8 635 376,65 Kč, z toho vlastní zdroje na spoluúčast města činí minimální výši 3 635 376,65 
Kč.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 12/ZM/15/2020 bylo schváleno. 
 
20.34 – připojil se Ing. Lojda (přítomno 13 zastupitelů)  
 

 K bodu 20 
Úhrada škody způsobené vyhlášením referenda 
Na základě návrhu zastupitele Ing. Pavla Černého, je předkládán k projednání bod týkající se úhrady škody 
způsobené vyhlášením referenda. Jelikož Krajský soud v Praze rozhodl o neplatnosti první otázky v referendu 
vyhlášeném městem (protože tato otázka byla vyhlášena neoprávněně), vznikla městu škoda ve formě nákladů 
na prohraný soud a tuto škodu zavinili zastupitelé, kteří hlasovali pro vyhlášení referenda s otázkou, která byla 
soudem prohlášena za neplatnou. 
Podle právního posouzení provedené  advokátní kanceláří David Zahumenský nelze v současnosti vůbec hovořit 
o možné odpovědnosti zastupitelů za škodu vzniklou náklady vynaloženými na právní zastoupení. Řízení ani 
v jednom z případů zatím neskončilo a není jednoznačně jasné, jestli mělo nebo nemělo být vyhlášeno 
referendum podle návrhu  přípravného výboru. Současně se dále vede spor o platnost otázky položené 
v proběhlém místním referendu. Advokátní kancelář doporučuje, aby zastupitelé  odložili hlasování o jakékoliv 
odpovědnosti v souvislosti s referendem, až skončí příslušná soudní řízení. I v případě, kdy by město ve sporu 
nebylo úspěšné, je AK toho názoru, že náklady na právní zastoupení nebudou přičitatelné zastupitelům, kteří 
hlasovali pro vyhlášení městského referenda. Zastupitelé jednali na základě odborných analýz advokátních 
kanceláří a nepostupovali tedy nedbale. Předkladatel návrhu požaduje jmenovité hlasování.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  



10 

 

V rozpravě vystoupili:  
Ing. Černý – podání kasační stížnosti odkládá výkon rozhodnutí? Ing. Smrčka – rozhodnutí je pravomocné, ale 
kasační stížnost výkon odkládá. Další diskuse se týkala mj. zhodnocení právních rozborů (minulých, současných i 
budoucích – v tuto chvíli jsou veškeré rozbory k soudnímu sporu ohledně referenda připravovány AK 
Zahumenský), vývoje soudního sporu, odložení případného určení míry odpovědnosti až po konečném 
rozhodnutí soudu, zhodnocení správnosti – nesprávnosti postupu města, vyjádření osobních pocitů některých 
zastupitelů týkající se navrhovaného usnesení Ing. Černého a důvodů proč hlasovali při vyhlášení referenda tak, 
jak hlasovali.  
V diskusi vystoupili: Ing. Černý, p. Kvasnička, Ing. Smrčka, Ing. Kozák, Ing. arch. Tlustý, p.Chroust, Ing. 
Šupáčková, Ing. Lojda. 
 
Starosta po konzultaci s právní kanceláří předkládá protinávrh usnesení v tomto znění:  
Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města rozhoduje o odložení hlasování o jakékoliv odpovědnosti v souvislosti 

s referendem do doby, až skončí příslušná soudní jednání týkající se referenda.“  

Starosta dává hlasovat o protinávrhu usnesení. 

Pro: 9 zastupitelů 

Proti: 1 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 3 zastupitelů 

Usnesení č. 13/ZM/15/2020 bylo schváleno. 
 
Původní návrh usnesení vzhledem k schválení protinávrhu nebude hlasován.  
Návrh usnesení: 
 „Zastupitelstvo města: 
- bere na vědomí usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. listopadu 2020 ve věci místního referenda 
v Řevnicích, 
 - pověřuje radu města, aby do 31. 1. 2021 přesně vyčíslila všechny do té doby známé náklady města 
spojené se soudním řízením o referendu.“ 
 „Zastupitelstvo města konstatuje, že tím, že referendum v první otázce bylo rozhodnutím soudu 
prohlášeno za neplatné, vznikla městu škoda vyvolaná náklady na soudní řízení.“ 
 „Zastupitelstvo města rozhoduje o úhradě škody ve výši nákladů města spojenými se soudním řízením o 
referendu takto: Jednu polovinu škody uhradí starosta Ing. Tomáš Smrčka. Zbývající polovinu škody 
uhradí rovným dílem všichni zastupitelé, kteří na zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaném dne 7. 
9. 2020 hlasovali v bodě 14, usnesení č. 7/ZM/13/2020 - PRO.“ 
 
Usnesení nevzniká. 
 
 

 K bodu 21 
Přijetí účelového finančního daru od V. Zusky 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh na uzavření darovací smlouvy mezi městem Řevnice 
(obdarovaný)  a panem Václavem Zuskou (dárce), bytem Axensteistrasse 29, 6443 Morschach, Švýcarská 
federace, který poskytne městu Řevnice finanční dar ve výši 3.635.376,- Kč účelově určený k financování 
spoluúčasti města na nákladech výstavby venkovního sportoviště v areálu II. stupně základní školy Řevnice.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření  Smlouvy o poskytnutí finančního daru s panem Václavem 
Zuskou (dárce), bytem Axensteistrasse 29, 6443 Morschach, Švýcarská federace, na základě které dárce 
poskytne městu Řevnice finanční dar ve výši 3.635.376,- Kč účelově určený k financování  spoluúčasti 
města na nákladech výstavby venkovního sportoviště v areálu II. stupně základní školy Řevnice.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 14/ZM/15/2020 bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 22 
Další projednávání územního plánu 
Dle návrhu zastupitele pana Jana Chrousta výsledek soudního projednání referenda zneplatnil část referenda 
týkající se lokality Eurovie. Starosta podal podle svých slov kasační stížnost, která bude projednávána několik 
měsíců a možná i déle. Pak může dále pokračovat projednávání podání přípravného výboru referenda požadující 
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vyhlášení občanského“ referenda. Celý proces může být značně časově náročný, a proto je potřebné zajistit, aby 
město mohlo přijmout územní plán v požadovaném termínu. V případě, kdyby zastupitelstvo přijalo územní plán 
se současně navrhovanou regulací a následně by bylo soudem vyhověno podání přípravného výboru referenda, 
byl by územní plán pro lokalitu Eurovie zrušen. Proto je potřebné, aby byl územní plán v lokalitě Eurovia upraven 
tak, aby kopíroval  současný regulativ. V této podobě pak může být o ÚP hlasováno a pokud by takto byl přijat, 
tak by po příp. referendu mohla být lokalita Eurovie upravena změnou ÚP. 
Podle konzultací s MMR a pořizovatelem ÚP se jedná o nejlepší variantu v současné situaci Řevnic. Není 
potřeba opakovaného projednávání s dotčenými orgány, neboť ty jsou účastníky jednání a mohou se k úpravě ÚP 
v Eurovii v rámci veřejného projednání vyjadřovat. 
 
Starosta konzultoval  návrh zastupitele Jana Chrousta  s advokátní kanceláří David Zahumenský, a pokud jde o 
navrhované usnesení zastupitelstva, lze očekávat, že nejen vlastník, ale i další veřejnost se může proti změnám v 
územním plánu bránit a soudy v případě pokynů mimo fáze, ve kterých může obec zasahovat do územního plánu 
(tak by mohla být odpůrci vykládána i tato situace) mohou pak ÚP zrušit. Není stejně jiná možnost, než aby 
určený zastupitel věc prodiskutoval s pořizovatelem (další postup by měl pořizovatel ideálně dát písemně, ať je to 
dobře zdokumentované).  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Smrčka zastupitelům ještě osvětlil obsah právního rozboru vypracovaného k návrhu p.Chrousta. 
Další diskuse se týkala mj. aktuálních možností zásahu zastupitelstva do tvorby územního plánu, současný stav a 
předpokládaný vývoj tvorby nového územního plánu, dopady aktuální situace (vyhlášení referenda, zástavba 
podle platného územního plánu, možnosti výstavby v připravovaném územním plánu), činnost a důvod vzniku 
výboru pro územní plán, obecný postup tvorby územního plánu, prověření možného způsobu pokračování 
v jednání s pořizovatelem územního plánu tak, aby nevznikla městu povinnost náhrad a další škody a případné 
možnosti regulativů. 
Pan Chroust požádal, aby v zápisu bylo uvedeno,že problematika, které se týká bod zařazený na základě jeho 
návrhu, byla konzultována s vedoucím odboru územního plánování MMR a se zástupem pořizovatele územního 
plánu pí. Ušiakovou. Přečetl vyjádření, které bude přiloženo k zápisu ze zasedání ZM č.15. 
V rozsáhlé diskusi vystoupili: p. Chroust, Ing. Smrčka, p. Kovářová, Ing. Černý, Ing. Kozák, Ing. arch.Tlustý, p. 
Kvasnička, Ing. arch. Čermáková. 
 
Starosta po konzultaci s právní kanceláří předkládá protinávrh usnesení v tomto znění:  
Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo ukládá určenému zastupiteli, aby s ohledem na soudní spory související s místním 

referendem týkajícím se lokality Eurovia u pořizovatele prověřil možnosti pokračování v pořizování 

nového Územního plánu města Řevnice v takové podobě pro lokalitu C3 "Za nádražím", aby regulativy 

odpovídaly současně platnému Územnímu plánu města Řevnice pro tuto lokalitu (tj. PV - drobná výroba a 

řemesla). Určený zastupitel požádá pořizovatele o prověření do 22. 1. 2021 a bude o možnostech dalšího 

postupu informovat na příštím zasedání zastupitelstva obce." 

Starosta dává hlasovat o protinávrhu usnesení. 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: 1 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Usnesení č. 15/ZM/15/2020 bylo schváleno. 
 

Původní návrh usnesení vzhledem k schválení protinávrhu nebude hlasován.  
Návrh usnesení: 
 „Zastupitelstvo ukládá starostovi města, jakožto pověřenému zástupci města pro územní plán, aby 
podnikl neprodleně všechny potřebné kroky, k tomu, aby byl ÚP v lokalitě Eurovia upraven podle 
současně platného regulativu a mohlo tak dojít k pokračování procesu přijímání ÚP.“ 
 
Usnesení nevzniká. 
 

 K bodu 23 
Informace ke stavebním uzávěrám 
Dle návrhu zastupitele pana Jana Chrousta  jsou některé lokality pod velkým tlakem různých stavebních projektů. 
Z tohoto důvodu je potřebné přijmout stavební uzávěry v lokalitách V luhu a Pod Lesem, příp. i dalších do doby, 
než bude přijat nový územní plán. 
Dle JUDr. Dušky  rada města může rozhodnout o stavební uzávěře na území, která se dle zadání/návrhu 
územního plánu mohou měnit, pokud by současná výstavba mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území 
podle připravované územně plánovací dokumentace. Jedná se přesně o situaci, pro kterou je právě tento nástroj 
určen. 
Tímto způsobem bylo úspěšně postupováno v Řevnicích při přípravě změny ÚP č.2. 
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Starosta konzultoval  návrh zastupitele Jana Chrousta  s advokátní kanceláří David Zahumenský a první analýza 
k tomuto bodu je v podkladech. Pokud jde o možné vyhlášení stavebních uzávěr doporučuje AK  i z hlediska  
soukromoprávní odpovědnosti města, potažmo pak zastupitelů maximální obezřetnost a důkladnou analýzu 
možných rizik. Nedoporučuje proto tento návrh usnesení zařazovat na program jednání zastupitelstva. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Smrčka seznámil z důvodu pozdějšího dodání právního rozboru zastupitele ve stručnosti s jeho obsahem 
resp. výstupem. 
p.Kvasnička – dotaz k informaci z Našich novin o negativním stanovisku odboru územního plánování Krajského 
úřadu Středočeského kraje k výstavbě „Pod lesem“. Ing. Smrčka – město má s investorem uzavřenu plánovací 
smlouvu a záleží tedy na něm, jaký zvolí další postup. Město nemá informaci o vyjádření krajského úřadu v této 
věci.  
p.Kvasnička – stavební uzávěra by dle jeho názoru v případě jejího uplatnění neměla trvat příliš dlouho, a to 
s ohledem na další vlastníky nemovitostí (např. Na Vrážce). Ing. Černý – zastaví případná stavební uzávěra již 
rozpracované projekty? Ing. Smrčka – uzávěra je plošná, netýká se projektů s již vydaným stavebním povolením, 
ale může zastavit projekty ve fázi vyřizování stavebního povolení. V takovém případě potom investor může 
požadovat náhrady.  
Ing. Kozák – pokud by se uzávěra schválila, od kdy by nastala její platnost? A dále zda zastupitelům připadá 
vhodné stavební uzávěru směrovat pouze na konkrétní oblast? Ing. Smrčka – rád by nechal zpracovat analýzu 
dopadu vyhlášení stavební uzávěry. U již „rozjetých“ staveb by uzávěra znamenala zřejmě vysoké finanční 
náhrady pro investory. Uzávěra nemusí nutně být na celém katastru města, ale obvykle se aplikuje na místech, 
kde se kříží využití ve starém a novém územním plánu. Neměla by být na dlouhé časové období a za 
předpokladu rychlého projednání změny ÚP. 
p.Kvasnička – stavební uzávěra zde byla již dříve a trvala cca 2 roky.  
Ing. Smrčka – doplnil, že stavební uzávěru vyhlašuje rada města nikoli zastupitelstvo města. Jedná se Opatření 
obecné povahy, jehož vydání je v kompetenci rady města. 
Ing. Lojda – nesouhlasí s kompletní uzávěrou, město by se mělo rozvíjet a nikoli stagnovat.  
Bc. Cvanciger – popsal dřívější situaci při stavební uzávěře.  
Další diskuse se týkala způsobů a možností stavební uzávěry, pro a proti, právní dopady, časový horizont, možné 
oblasti, aktuální stav výstavby a jejích možností v porovnání s platným a novým územním plánem.  
Dále v diskusi vystoupili: Ing. Černý, p. Chroust, p. Kovářová 
 
 
Ing. Černý předkládá protinávrh usnesení v tomto znění:  
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby zadal zpracování právní analýzy na vyhlášení stavební 
uzávěry v lokalitách města dotčených změnou v důsledku návrhu nového územního plánu. Starosta 
předá výsledky právní analýzy zastupitelům do 1. 3. 2021. 

Pro: 4 Zastupitelů 

Proti: 6 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 3 Zastupitelů 

 Návrh usnesení nebyl schválen. Usnesení nevzniká. 
 
 
Starosta po konzultaci s právní kanceláří předkládá protinávrh usnesení v tomto znění:   
„Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby zadal zpracování právní analýzy na vyhlášení 
stavební uzávěry v lokalitách města dotčených změnou v důsledku návrhu nového územního plánu. 
Starosta bude o dalším postupu informovat na příštím zasedání zastupitelstva obce.“  
 
Starosta dává hlasovat o protinávrhu usnesení. 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 3 Zastupitelů 

Usnesení č. 16/ZM/15/2020 bylo schváleno. 
 
 
Původní návrh usnesení vzhledem k schválení protinávrhu nebude hlasován.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo ukládá městské radě připravit a neprodleně přijmout stavební uzávěru v lokalitách V luhu 
a Pod lesem do doby přijetí nového územního plánu.“ 
 
Usnesení nevzniká. 
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 K bodu 24 
Různé 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
p. Chroust  - stav rekonstrukce ulice Mníšecká? Napojení na ulice Divadelní a Moklinská – neměla by být 
uplatněna reklamace? Zpracování mu připadá odbyté.  
Ing. Smrčka – zadání bylo ze strany KSÚS. Není si jistý, že s tím bude možné něco udělat. 
p. Kvasnička – doplňuje, že konkrétně tato komunikace je řešena i na kraji, hlavně se jedná o efektivitu oprav. 
p. Kovářová – dotaz na aktuální stav jednání se společností Le Investment (plácek za vodou). Stav nádrže Pišťák 
(únik vody)? Retardéry za mostem (lokalita Za vodou)?  
Reakce Ing. Smrčka – pokrok v jednání ohledně pozemku zatím není žádný, u nádrže Pišťák je aktuálně ve 
zpracování projekt, retardéry se neustále ztrácejí, bude zřejmě nutné nainstalovat fotopast.  
Ing. Černý – dotaz na postup jednání s obyvateli kolem Lesního divadla.  
Reakce Ing. arch. Čermáková – jednání se momentálně zastavila vzhledem k situaci s Covid 19, ale připravují se 
nějaké změny, které budou připraveny pro další sezóny (omezení svateb, reprodukované hudby apod.). 
Ing. Černý – platební terminál v pokladně úřadu a s tím svázané poplatky? Nejsou vysoké?  
Reakce p. Kvasnička – poplatky jsou v pořádku, je to běžný trend a poplatky bývají i vyšší.  
Ing. Hartmann – zatím je domluveno zkušební období (1 rok) a poté budou vyhodnoceny náklady a případně 
dojde ke změně provozovatele platebního terminálu.  
 
Zastupitelstvo města vyjadřuje poděkování panu Václavu Zuskovi a rodině za finanční dar na vybudování 
venkovního sportoviště v areálu základní školy.  

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č. 17/ZM/15/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 25 
Závěr 
Starosta sdělil zastupitelům možné termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2021 a to 
15.3.2021,14.6.2021,13.9.2021 a 13.12.2021. 
Popřál všem zastupitelům klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.  
Příští zasedání se uskuteční dne 15.3.2021. Starosta ukončil nahrávání ve 22 : 52 hodin.  
 
 
 
 
 
 
Termín příštího zasedání zastupitelstva je plánován na 15. 3. 2021  
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 22 : 52hodin 
 
Přílohy zápisu: 
1)  Prezenční listina 
2)  Doplnění k bodu navrhovanému p.Chroustem  - vyjádření ke změně ÚP a stavební uzávěře.  
 
 
 
V Řevnicích dne 21. prosince 2020 
Zapsala: Petra Karešová  
 
 
 
 
 

        Ověřovatelé zápisu: 
                  

 

 

..…………………………..                                                      …………………………………… 
      Libor Kvasnička                                                          Ing. Pavel Černý 
 

      
………………………………. 

                      Ing. Tomáš Smrčka 
                                                                    Starosta 
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USNESENÍ 
 přijatá na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 15 dne 21. prosince 2020 

 
Usnesení č. 1/ZM/15/2020 
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 15 o 25 
bodech v navrženém znění: 
1)  Zahájení  
2)  Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise  
3)  Schválení programu 
4)  Zpráva o činnosti rady města 
5)  Zpráva o činnosti finančního výboru 
6)  Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
7)  Zpráva o činnosti výboru pro územní plán 
8)  Darování pozemků parc.č. 2649/1 a parc.č. 3316/1 Středočeskému kraji 
9)  Přijetí daru od Středočeského kraje - pozemky pod chodníky 
10)  Prodej lesního pozemku parc.č. 3536/29 - Lesy České republiky, s.p.  
11)  Prodej pozemku parc.č. 3278/2 – ul. Náplavní  
12)  Fond oprav a technického zhodnocení č.p. 27 – informace 
13)  Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení čp. 174 
14)  Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení čp. 928 
15)  Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku 

2020 
16)  Rozpočtové opatření č.4/2020 
17)  Rozpočet na rok 2021 - návrh 
18)  Soupis připravovaných investic na období let 2021 – 2027 
19)  Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice"  
20)   Úhrada škody způsobené vyhlášením referenda 
21)  Přijetí účelového finančního daru od V. Zusky  
22) Další projednávání územního plánu 
23) Informace ke stavebním uzávěrám 
24)  Různé  
25)   Závěr 
 

Usnesení č. 2/ZM/15/2020 
„Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 2649/1 o výměře 3257 m

2
,
 
který 

vznikne oddělením z pozemku parc. č. 2649 v k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2429-
26/2020 a pozemku parc. č. 3316/1 o výměře 2300 m

2
, který vznikne oddělením z pozemku parc. č. 3316 v 

k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2431-26/2020 do vlastnictví Středočeského kraje (jde o 
pozemky pod stavbou silnice II/115 a silnice III/11517 v majetku Středočeského kraje).“ 
 
Usnesení č. 3/ZM/15/2020 
„Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí 5 pozemků od Středočeského kraje a to pozemků:  

- parc. č. 2323/2 o výměře 34 m
2
,  

- parc. č. 2323/6 o výměře 60 m
2
, 

- parc. č. 2323/3 o výměře 114 m
2
,  

- parc. č. 2323/4 o výměře 121 m
2
,   

- parc. č. 2323/5 o výměře 255 m
2
, 

 které vzniknou oddělením z pozemku parc. č. 2323 v k. ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 
2429-26/2020.“ 

 
Usnesení č. 4/ZM/15/2020 
„Zastupitelstvo města schvaluje prodej lesního pozemku parc. č. 3536/29 o výměře 1052 m

2
, který vznikne 

oddělením z pozemku parc. č. 3536/1 v k. ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2435-54/2020 
státnímu podniku Lesy České republiky, IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 500 08 Hradec Králové za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 192.140,- Kč 
(+DPH) a to za účelem vybudování nové retenční přehrážky.“ 
 
Usnesení č. 5/ZM/15/2020 
„Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 3278/2, ostatní plocha, manipulační plocha, o 
výměře 984 m

2
 v  k. ú. Řevnice, vítězi výběrového řízení společnosti Nakladatelství Pejdlova Rosička, 

s.r.o., IČ: 02461013, sídlem Pejdlova Rosička 7, 378 42 Jarošov nad Nežárkou za kupní cenu 6.120.000,- 
Kč.“  
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Usnesení č. 6/ZM/15/2020 
„Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického 
zhodnocení budovy č. p. 174 ve výši 455 120,- Kč doplacení stavebních úprav budovy HZS realizovaných 
v r. 2019 a opravu vjezdové brány.“  
 
Usnesení č. 7/ZM/15/2020 
 „Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického 
zhodnocení budovy č. p. 928 ve výši 474 494,- Kč na stavební práce související se zateplením ploché 
střechy budovy, k stavebním úpravám podkroví, kompletní výměně a prodloužení stávajícího výtahu.“  
 
Usnesení č. 8/ZM/15/2020 
„Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením a provedením nezbytných rozpočtových opatření 
za rok 2020 v období měsíce prosince 2020 a ledna 2021, jejichž předmětem bude přijetí všech příjmů, vč. 
dotací z veřejných rozpočtů a jejich převedení jiným subjektům, pro které jsou určeny. Zastupitelstvo 
města pověřuje radu města provádět přesuny rozpočtových částek z jednotlivých paragrafů a položek 
rozpočtové skladby k vyrovnání skutečných příjmů a výdajů. Zastupitelstvo města ukládá starostovi 
předkládat radě města úpravy rozpočtu na rok 2020 v období měsíce prosince 2020 a ledna 2021 (do 
účetní závěrky 2020) a to po projednání ve finančním výboru.“ 
 
Usnesení č. 9/ZM/15/2020 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2020 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 685.126,80 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí 
rozpočet města na rok 2020 na straně příjmů 137.724.295,01 Kč (137.724 tisíc Kč) a na straně výdajů 
127.659.738,19 Kč (127.660 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a položky 8123 (8123 – dlouhodobé přijaté 
finanční prostředky) činí příjmy 162.049.738,19 Kč (162.050 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 
8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 162.049.738,19 
Kč (162.050 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 4/2020 přebytkový.“ 
 
Usnesení č. 10/ZM/15/2020 
„Zastupitelstvo města žádá, aby mu v dalších letech byl předkládán návrh rozpočtu v plné verzi 
projednávané ve finančním výboru.“  
 
Usnesení č. 11/ZM/15/2020 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2021 jako schodkový, na příjmové straně ve výši 88.325 
tisíc Kč (88.325.000,- Kč) a na výdajové straně ve výši 89.725 tisíc Kč (89.725.000,- Kč) bez financování 
třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 a 8123 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech a 8123 – dlouhodobé přijaté půjčené prostředky) činí příjmy 105.825 tisíc Kč 
(105.825.000,- Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 
půjčených prostředků) činí výdaje 105.825 tisíc Kč (105.825.000,- Kč).  
Rezerva je ve výši 8.690 tisíc Kč (8.689.952,00 Kč). Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 
2021 se budou řešit v rámci rozpočtových opatření.“  
 
Usnesení č. 12/ZM/15/2020 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt: „Multifunkční 
hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“ v maximální výši 5 mil. Kč. Předpokládané náklady samotné stavby 
hřiště činí 8 635 376,65 Kč, z toho vlastní zdroje na spoluúčast města činí minimální výši 3 635 376,65 
Kč.“ 
 
Usnesení č. 13/ZM/15/2020 

„Zastupitelstvo města rozhoduje o odložení hlasování o jakékoliv odpovědnosti v souvislosti 

s referendem do doby, až skončí příslušná soudní jednání týkající se referenda.“  

 
Usnesení č. 14/ZM/15/2020 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření  Smlouvy o poskytnutí finančního daru s panem Václavem 
Zuskou (dárce), bytem Axensteistrasse 29, 6443 Morschach, Švýcarská federace, na základě které dárce 
poskytne městu Řevnice finanční dar ve výši 3.635.376,- Kč účelově určený k financování  spoluúčasti 
města na nákladech výstavby venkovního sportoviště v areálu II. stupně základní školy Řevnice.“ 
 
Usnesení č. 15/ZM/15/2020 

„Zastupitelstvo ukládá určenému zastupiteli, aby s ohledem na soudní spory související s místním 

referendem týkajícím se lokality Eurovia u pořizovatele prověřil možnosti pokračování v pořizování 

nového Územního plánu města Řevnice v takové podobě pro lokalitu C3 "Za nádražím", aby regulativy 

odpovídaly současně platnému Územnímu plánu města Řevnice pro tuto lokalitu (tj. PV - drobná výroba a 
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řemesla). Určený zastupitel požádá pořizovatele o prověření do 22. 1. 2021 a bude o možnostech dalšího 

postupu informovat na příštím zasedání zastupitelstva obce." 

 
Usnesení č. 16/ZM/15/2020 
„Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby zadal zpracování právní analýzy na vyhlášení 
stavební uzávěry v lokalitách města dotčených změnou v důsledku návrhu nového územního plánu. 
Starosta bude o dalším postupu informovat na příštím zasedání zastupitelstva obce.“  
 
 
 

Usnesení č. 17/ZM/15/2020 
Zastupitelstvo města vyjadřuje poděkování panu Václavu Zuskovi a rodině za finanční dar na vybudování 
venkovního sportoviště v areálu základní školy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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


