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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 15. 3. 2021 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, Ing. Smrčka 
Tomáš, Ing. Šupáčková Kateřina, Ing. arch. Tlustý Josef  
Omluvení zastupitelé: MUDr. Dercová Jaroslava,  
Nepřítomní zastupitelé: Ing. Řezáč Roman 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  15. 3. 2021            v  19 : 10 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  15. 3. 2021            ve   22 : 15 hodin 
 
Občanům byla poskytnuta možnost zúčastnit se online 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)  Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci: „Regenerace prameniště Kejná“  

9)    Přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí na akci: „Vodní tůně na slepém rameni Berounky“ 

10)  Přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu: „Přívětivě komunikující 
město Řevnice“ 

11)  Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci: „Stromy pro Švabinského ulici“ 

12)  Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 

13)  Rozpočtové opatření č. 5/2020 – informace 

14)  Rozpočtové opatření č. 1/2021 – návrh  

15)  Pověření rady města k provádění rozpočtových opatření v období mezi zasedáními zastupitelstev 

16)  Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2021 

17)  Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie – Dobřichovice, Řitka, Karlík 

18)  Finanční dar na provoz – TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o.  

19)  Smlouva o rozvoji území  - Tyršova 

20)  Různé 

21)  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 usnášeníschopné, neboť při zahájení zasedání je přítomno 13 zastupitelů. Schvalovací 
kvórum činí 8 hlasů.  
 
Starosta informoval přítomné, že ze zasedání 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. Kateřinu Šupáčkovou a Jana Chrousta a návrhovou komisi ve složení Ing. 
arch. Josef Tlustý a Ing. arch. Alice Čermáková. 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 návrhu 
programu. Na zasedání nebude projednán původně plánovaný bod č. 19 Smlouva o rozvoji území - Tyršova, 
jelikož do doby konání zasedání nemá město k dispozici konečné znění smlouvy. Ostatní body zůstávají beze 
změny. Dále starosta vyzval přítomné zastupitele, zda mají návrhy na doplnění nebo na vypuštění bodů z programu 
zasedání zastupitelstva. Další návrhy nebyly vzneseny.  
 

19.19 hodin – odpojil se p. Kvasnička (přítomno 12 zastupitelů)   

 

Starosta dává hlasovat o návrhu programu zasedání v tomto znění: 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 16 o 21 
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)  Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci: „Regenerace prameniště Kejná“  

9)    Přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí na akci: „Vodní tůně na slepém rameni Berounky“ 

10)  Přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu: „Přívětivě komunikující 
město Řevnice“ 

11)  Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci: „Stromy pro Švabinského ulici“ 

12)  Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 

13)  Rozpočtové opatření č. 5/2020 – informace 

14)  Rozpočtové opatření č. 1/2021 – návrh  

15)  Pověření rady města k provádění rozpočtových opatření v období mezi zasedáními zastupitelstev 

16)  Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2021 

17)  Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie – Dobřichovice, Řitka, Karlík 

18)  Finanční dar na provoz – TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o.  

20)  Různé 

21)  Závěr 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 1/ZM/16/2021 bylo schváleno. 
  
 

• K bodu 4 
Zpráva o činnosti rady města  
Rada města Řevnice se v období 3. 12. 2020 – 24. 2. 2021 sešla 10 x a projednala body, které jsou obsaženy v 
zápisech č. 94 – č. 103. Souhrnná zpráva je součástí podkladového materiálu k bodu č. 4.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: Ing. Šupáčková – informace o nemožnosti načítání souborů v pdf na používaném úložišti. 
Tento technický problém je momentálně v řešení.  
 
 
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 3. 12. 2020 – 24. 2. 
2021“ 
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• K bodu 5 
Zpráva o činnosti Finančního výboru  
Schůzky finančního výboru se uskutečnily dne: 31. 12. 2020 - kdy výbor projednal rozpočtové opatření č.5/2020 a 
doporučil jej ke schválení zastupitelstvu, dále 3. 2. 2021 - výbor projednal Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření města za rok 2020 a vzal na vědomí, že v hospodaření města nebyly zjištěny chyby a nedostatky, 
kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.  
Prostřednictvím e-mailové komunikace ve dnech 8. - 12. 3. 2021 jejímž obsahem bylo: 1) projednání návrhu 
rozpočtového opatření č.1/2021, které výbor doporučil zastupitelstvu ke schválení, nesouhlas vyjádřili p. 
Kvasnička a p. Šupáčková, 2) veřejnoprávní smlouvy o zajištění činnosti obecní policie pro Dobřichovice, Řitku a 
Karlík, které byly jednohlasně doporučeny ke schválení a 3) pověření rady města k provádění rozpočtových 
opatření v období mezi zasedáními zastupitelstev, kde po zapracování některých připomínek členů FV a 
z důvodu rozdílných názorů a nejednotnosti (nesouhlas vyjádřili p. Kvasnička a p. Šupáčková), bere finanční 
výbor toto pověření pouze na vědomí.  
 
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru.“ 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 

• K bodu 6:  
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru  
V období od posledního zasedání zastupitelstva se žádná schůzka výboru neuskutečnila. 
  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  --- 
 
Bez usnesení  
 
 

• K bodu 7 
Zpráva o činnosti Výboru pro územní plán  
V období od posledního zasedání zastupitelstva se žádná schůzka výboru neuskutečnila. Členové si pouze 
vyměňovali informace v mailové komunikaci, z této komunikace není vytvořen žádný zápis shrnující jejich činnost. 
 
Starosta města (pověřený zastupitel) předkládá informace dle bodu č. 22 ze zápisu č. 15 ze dne 21. 12. 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 řemesla). Určený zastupitel požádá 

pořizovatele o prověření do 22. 1. 2021 a bude o možnostech dalšího postupu informovat na příštím zasedání 

zastupitelstva obce." 

Starosta města/pověřený zastupitel žádost v určeném termínu podal pořizovateli. Po konzultaci s pořizovatelem, 

zpracovatelem a právním zástupcem města byl postup vyhodnocen jako možný, návrh je nutné upravit (zhruba 

do poloviny března-zpracovatel), projednat SEA (cca 1 měsíc-pořizovatel) a předjednat s dotčeným orgány 

(pořizovatel a zpracovatel), zároveň je třeba přepracovat odůvodnění (pořizovatel + Mgr. Peterka).    

 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: Ing. Černý – dotaz na další termíny mimo ty, které jsou uvedeny v textu podkladů? Reakce: 
starosta – pokud se nevyskytne žádný problém při projednání u SEA a dotčenými orgány, návrh lze za cca 3-4 
týdny doupravit a uveřejnit. Tedy období květen-červen, pak již běží lhůty od uveřejnění ve standartním režimu. Vše 
závisí na epidemiologické situaci a činnosti orgánů.  
Bez usnesení 
 

• K bodu 8 
Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci: „Regenerace prameniště Kejná“  

Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
výzvy 2/2018 Národního programu Životního prostředí na akci „Regenerace prameniště Kejná“, o které rozhodl 
SFŽP dne 21.12.2020. Dotace je poskytnuta ve výši 3 000 000,00 Kč bez DPH, tj. 57 % ze základu pro stanovení 
podpory ve výši 5 262 739,00 Kč. V rámci projektu dojde především k přebudování per jímacího zářezu, zbudování 
nové těsnící clony a opravě koryta potoka v areálu vodního zdroje. Realizací projektu dojde ke zlepšení zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě.  

 
Starosta otvírá rozpravu.  
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V rozpravě vystoupili: Ing. Lojda – doplnil, že kvalita vody z lesa je výrazně kvalitnější než z Berounky.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy 
2/2018 v rámci Národního programu Životního prostředí na akci „Regenerace prameniště Kejná“ ve výši 3 
000 000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 2/ZM/16/2021 bylo schváleno. 
 

• K bodu 9 
Přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí na akci: „Vodní tůně na slepém rameni Berounky“ 

Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
operačního programu životní prostředí 2014-2020 na akci „Vodní tůně na slepém rameni Berounky“, o které rozhodl 
SFŽP dne 21.12.2020. Dotace je poskytnuta ve výši 7 814 654,- Kč včetně DPH, tj. 100 % ze základu pro stanovení 
podpory. Dotace se poskytuje za účelem realizace projektu Vodní tůně na slepém rameni Berounky, v rámci 
Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.3 
– Posílit přirozené funkce krajiny. Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve výstavbě nových tůní 
v k. ú. Řevnice. V rámci realizace dojde k vybudování tůní, v místě výstavby tůní budou odstraněny dřeviny. 
Součástí projektu je i vysetí lučního porostu a drobná výsadba stromů v okolí tůní.  

 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Chroust – jakým způsobem se voda do tůní dostane? Reakce: starosta – voda v tůních je 
defacto hladina vody („spodní voda“), která se zde nachází, momentálně je oblast zanesená sedimentem a porosty. 
Odbagrováním se znovu dostaneme na „spodní vodu“ resp. hladinu vody.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního 
programu životní prostředí 2014-2020 na akci „Vodní tůně na slepém rameni Berounky“. Dotace je 
poskytnuta ve výši 7 814 654,- Kč včetně DPH, tj. 100 % ze základu pro stanovení podpory.  Zastupitelstvo 
města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 3/ZM/16/2021 bylo schváleno. 
 

• K bodu 10 
Přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu: „Přívětivě komunikující město 
Řevnice“ 

Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, Operačního 
programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Přívětivě komunikující město Řevnice“ registrační číslo projektu 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016736, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa. Celkové náklady projektu činí 
1.778.750,00 Kč, dotace je poskytnuta ve výši 1.689.812,50 Kč (95 %), vlastní zdroje financování 88.937,50 Kč (5 
%). Z dotace je určeno 1.043.812,50 na neinvestiční prostředky a 646.000,00 Kč na investiční prostředky. Z dotace 
bude pořízena webová aplikace s využitím pro chytré telefony pro sdílení informací o kultuře, sportu, službách 
apod., uzpůsobení webu pro komunikace na sociálních sítích, webový portál bude obsahovat rozklikávací rozpočet, 
aplikaci hlášení poruch, on-line objednávkový systém, mobilní rozhlas se zpětnou vazbou, komunikační strategie 
pro zapojení většího množství občanů, elektronickou úřední desku, školení zaměstnanců apod.   
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: Ing. Šupáčková – součástí dotace jsou i osobní náklady (dohody o provedení činnosti atp. O 
jaké náklady se jedná? Reakce: starosta – jedná se hlavně o administraci projektu a zpracovatele strategií. Jedná 
se většinou o osoby na DPP nebo DPČ, pokud tyto úkony dělá osoba nikoli firma, lze je uplatnit jako uznatelné 
náklady. Vzhledem k tomu, že jde o dotaci z programu zaměstnanost, tak tato část je pro získání dotace klíčová 
z pohledu bodového hodnocení k jejímu obdržení.  
Starosta přečetl dotaz zaslaný od p.Reslové, který přišel formou e-mailu: Přívětivě komunikující město Řevnice 
není v Komunikační strategii města Řevnice mezi komunikačními nástroji uveden zpravodaj RUCH. Proč? Jaké 
místo bude mít zpravodaj a jeho facebookové stránky v nové komunikační strategii a kdo ji bude zpracovávat? 
Reakce: I když zpravodaj Ruch není vyloženě uveden, počítá se s propojením města i zpravodaje Ruch nejméně 
na platformě Facebooku. 
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Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace v celkové výši 1.689.812,50 Kč z Ministerstva práce a 
sociálních věcí, Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Přívětivě komunikující město 
Řevnice“ registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016736, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná 
správa. Celkové náklady projektu jsou 1.778.750,00 Kč, dotace je poskytnuta ve výši 1.689.812,50 Kč (95 
%), vlastní zdroje financování 88.937,50 Kč (5 %). Z dotace je určeno 1.043.812,50 na neinvestiční 
prostředky a 646.000,00 Kč na investiční prostředky. Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy 
o poskytnutí podpory z Ministerstva práce a sociálních věcí.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 4/ZM/16/2021 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 11 
Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci: „Stromy pro Švabinského ulici“ 

Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
výzvy 9/2019 Národního programu Životního prostředí na neinvestiční akci „Stromy pro Švabinského ulici“, o 
které rozhodl SFŽP dne 21. 1. 2021.Výše poskytnuté dotace činí 81 941,00 Kč vč. DPH. Projekt byl realizován již 
na podzim roku 2020. V rámci projektu došlo k výsadbě 12 ks stromů s obvodem kmenu 8-10 cm, 4 ks stromů 
s obvodem kmenu 12 cm a více a realizaci závlahového systému k výsadbě. K proplacení z fondu dojde na 
základě přijetí dotace zastupitelstvem města a následném podpisu smlouvy č.1190900513. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy 
9/2019 v rámci Národního programu Životního prostředí na akci „Stromy pro Švabinského ulici“ ve výši 
81 941,00 Kč. Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 5/ZM/16/2021 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 12 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 
Město Řevnice obecně závaznou vyhláškou č. 5/2019 stanovilo místní poplatek z pobytu ve výši 20,- Kč/den.  
1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další 
zákony (tzv. daňový balíček). Uvedeným zákonem došlo mimo jiné k dílčí novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích. Nově tak podle § 3a odst. 2 zákona o místních poplatcích není předmětem poplatku z pobytu 
pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou 
podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí Současně pak došlo i k 
„technické“ úpravě osvobození v § 3b zákona o místních poplatcích. 
Město bylo vyzváno Ministerstvem vnitra, aby uvedlo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku 
z pobytu do souladu s výše uvedenou novelou zákona o místních poplatcích. Znamená to vyhlášku č. 5/2019 zrušit 
a vydat novou. Správní odbor připravil návrh nové vyhlášky v souladu se vzorem Ministerstva vnitra. Výše poplatku 
z pobytu se novou vyhláškou nemění.   
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu ve znění, 
které je přílohou usnesení.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 6/ZM/16/2021 bylo schváleno. 



6 

 

19.57 hodin – připojil se p. Kvasnička (přítomno 13 zastupitelů)   

 
 

• K bodu 13 
Rozpočtové opatření č. 5/2020 – informace zastupitelům 

Na základě pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku od 
posledního jednání zastupitelstva města do konce roku 2020, které zastupitelstvo města schválilo na svém 
zasedání dne 21. 12. 2020 (viz. zápis č. 15 ze dne 21. 12. 2020) byl dne 31. 12. 2020 radou města na jejím 96. 
jednání schválen návrh rozpočtového opatření č. 5/2020, který upravuje schválený rozpočet na rok 2020 tak, že se 
na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 4.819.856,99 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 
2020 na straně příjmů 142.544.152,00 Kč (142.544 tisíc Kč) a na straně výdajů 128.779.595,18 Kč (128.780 tisíc 
Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech činí příjmy 166.869.595,18 Kč (166.870 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8123 
(8123 – dlouhodobé přijaté finanční prostředky) a položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 
půjčených prostředků) činí výdaje 166.869.595,18 Kč (166.870 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 
5/2020 přebytkový.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička – konstatoval, že z jeho pohledu je v RO více položek, které se mohli řešit již 
dříve, a ne až na konci roku. Reakce: Ing. Hartmann – jedná se o příjmy z dotačních titulů. 
 
 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o schválení rozpočtového opatření č. 5/2020 Radou města 
Řevnice dne 31.12.2020.“  
 

• K bodu 14 
Rozpočtové opatření č. 1/2021 – návrh  

Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 1/2021, který upravuje schválený 
rozpočet na rok 2021 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 17.285.690,55 Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2021 na straně příjmů 103.088.417,- Kč (103.088 tisíc Kč) a na straně výdajů 
107.010.690,55 Kč (107.011 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 123.110.690,55 Kč (123.111 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 123.110.690,55 Kč (123.111 tisíc Kč). 
Rozpočet je po rozpočtové změně č. 1/2021 schodkový. Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků 
uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím dlouhodobých finančních prostředků. “ 
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2021 byl projednán na jednání rady města č. 105 dne 10. 3. 2021. Ve finančním 
výboru byl návrh rozpočtového opatření projednán formou e-mailové komunikace v období 8.-12. 3. 2021. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: Ing. Černý – dotaz na původ finančních prostředků v RO? Reakce: Ing. Hartmann – jde o 
prostředky z přijatých dotačních titulů. p. Kvasnička – rozesílal zastupitelům své stanovisko hlavně kvůli položce 
za studii na fotovoltaiku plánovanou na areál uzavřené skládky. Ing. Šupáčková – objasnila důvody nesouhlasu, 
v rámci finančního výboru, ke zmíněné položce rozpočtového opatření. Zastává názor, že zadání studie měla 
předcházet diskuse na úrovni zastupitelů, článek ve zpravodaji Ruch nebo jiná možnost seznámit veřejnost 
s tímto záměrem. Reakce: starosta – vysvětlil všem zastupitelům postupný vývoj, který předcházel zadání studie 
(impuls od hejtmanky, spolupráce s Ing. Bartoněm, podání registrace do modernizačního fondu, zadání studie a 
její rozsah). Popsal jednotlivé body, které by studie měla obsahovat. Její vypracování je prostředkem k tomu, aby 
bylo možné vést další diskuse (jak se zastupiteli, tak i s veřejností) o dalším postupu města, který buď povede 
nebo naopak nepovede k realizaci fotovoltaické elektrárny na území města. V současné době je areál uzavřené 
skládky pouze náklad pro město, a i to je jeden z důvodů proč se jeví toto využití jako vhodné. V diskuzi dále 
zazněly připomínky dalších zastupitelů týkající se uvedeného tématu: potřeba diskuze před zhotovením studie, 
garantovaná cena energie, finanční modely, umístění panelů, dřívější zkušenost s provozem skládky. Vystoupili: 
p. Kvasnička, Ing.  Černý, Ing. Lojda, starosta, p. Chroust, Ing. arch. Čermáková, Ing. Šupáčková, Ing. arch. 
Tlustý. Diskuze ještě otevřela téma podávání žádostí o dotace např. na budovu Zámečku (jak a kdy se dotace 
podává, rozsah, možnosti a způsoby podání u jednotlivých poskytovatelů dotací). Diskutovali Ing. Šupáčková a 
starosta. p. Chroust vznesl dotaz, kolik firem bylo poptáno na vytvoření studie pro fotovoltaickou elektrárnu. Cena 
za studii je poměrně vysoká (350 000,-) a mělo by se zvážit, jestli by jinde nebyla nabídka nižší ceny (výběrové 
řízení) a zda potřebujeme tak obsáhlou a finančně náročnou studii. 
p.Černý – jako zastupitelé nemáme představu kolik takové studie stojí, a bylo by vhodné poptat více firem, 
abychom si udělali cenovou představu. Doporučuje oslovit ještě jinou firmu s vazbou k regionu a podobnými 
referencemi. 
Starosta – nepoptávali jsme víc firem. Rovnou jsme oslovili pana Bartoně. Podle městské směrnice pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu město nemusí oslovovat více firem. 
 
 



7 

 

Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2021 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 17.285.690,55 Kč. Celkem tedy po této úpravě 
činí rozpočet města na rok 2021 na straně příjmů 103.088.417,00 Kč (103.088 tisíc Kč) a na straně výdajů 
107.010.690,55 Kč (107.011 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 123.110.690,55 Kč (123.111 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 
(8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 123.110.690,55 Kč 
(123.111 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 1/2021 schodkový. Schodek je kryt přebytkem 
finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím dlouhodobých finančních 
prostředků. “ 

Pro: 9 zastupitelů 

Proti: 4 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 7/ZM/16/2021 bylo schváleno. 
 

• K bodu 15 
Pověření rady města k provádění rozpočtových opatření v období mezi zasedáními zastupitelstev 

Na základě opakovaného upozornění ze strany kontrolního orgánu (Odbor dozoru a kontroly Středočeského 
kraje) je zastupitelstvu města předkládána ke schválení žádost o pověření rady města k provádění rozpočtových 
opatření v období mezi zasedáními zastupitelstev v průběhu roku (mimo rozpočtového opatření k 31. 12.) 
s omezením platnosti pověření pouze pro aktuální volební období (tj. 2018-2022). 
Tato rozpočtová opatření schvalovaná radou města by doplňovala současná rozpočtová opatření schvalovaná 
zastupitelstvem města. 
Navrhovaná omezení pro pověření by byla následující: 

• Na straně příjmů: neomezeně pouze v rámci přijetí dotace nebo navýšení daňových příjmů (RUD) 

• Na straně výdajů:  
o úpravy vyplývající z přijetí dotace včetně spoluúčasti města: neomezeně 
o úpravy v rámci položek jednoho paragrafu (tj. bez navýšení daného paragrafu): neomezeně 
o úpravy nesouvisející s přijetím dotace, které navyšují celkový prvotně rozpočtovaný výdaj paragrafu: 

omezeně. Omezení takové, že rada může schválit pouze úpravy (navýšení daného paragrafu), které v součtu 
všech RO schvalovaných pouze radou, nemohou za rozpočtovaný rok převýšit 100 tis. Kč pro každý 
paragraf. 

Každé takové rozpočtové opatření může být radou města projednáváno až po jeho projednání a schválení ve 
finančním výboru. 
Udělení pověření radě města umožňuje §102 odst.2, písm. a) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička – zasílal e-mailem k tomuto bodu své stanovisko ostatním zastupitelům. Myslí 
si, že bod (resp. jeho obsah) je špatně formulován a povede k problémům. Ing. Černý – pokud by byl obsah bodu 
shrnut ve směrnici považoval by to za vhodné, takto s obsahem nesouhlasí. Reakce: starosta – vzhledem 
k impulsům z mailové komunikace byl vznesen na toto téma dotaz na MV, které zaslalo stanovisko k použití 
směrnice (hlavně pro účely vnitřního chodu úřadu) a platností usnesení i v období mezi volbami. Určení rozsahu a 
platnosti pověření rady města je v této formě (usnesení) v souladu se zákonem o obcích. Další diskuze se týkala 
způsobu, kterým v současné době funguje schvalování rozpočtových opatření a jakým způsobem bude probíhat 
proces schvalování a přenos informací na zastupitele v případě schválení navrženého usnesení. V diskuzi se 
vyjádřili: Ing. Lojda, p. Kvasnička, Ing. Šupáčková, Ing. arch. Tlustý, starosta, Ing. Kozák, Ing. Hartmann, obsahem 
diskuze byla závaznost doporučení kontroly z KÚ resp. zda doporučení k provádění rozpočtových opatření radou 
města je správným řešením, jaká bude kontrola, podobný návrh pověření, který nebyl před lety schválen. Několikrát 
zaznělo ujištění, že před projednáním rozpočtového opatření radou města musí nejprve jeho návrh projít 
schválením finančního výboru.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města pověřuje radu města k provádění rozpočtových opatření v období mezi zasedáními 
zastupitelstev v průběhu roku (mimo rozpočtového opatření k 31. 12.) s omezením platnosti pověření 
pouze pro aktuální volební období (tj. 2018-2022) a to v následujícím rozsahu: Na straně příjmů je možné 
upravovat rozpočet rozpočtovými opatřeními neomezeně, na straně neinvestičních výdajů je možné 
upravovat rozpočet omezeně v rámci § do výše 100 tisíc korun a dále upravovat výdaje investiční a 
neinvestiční včetně spoluúčasti města dle přijetí dotace.“ 

Pro: 9 zastupitelů 

Proti: 3 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 8/ZM/16/2021 bylo schváleno. 
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• K bodu 16 
Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2021 
Zastupitelstvu města je předkládána k projednání a odsouhlasení Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování 
sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění 
pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence 
sociálního vyloučení, na rok 2021 (evidenční číslo poskytovatele smlouvy S-0690/SOC/2021). Středočeský kraj se 
touto smlouvou zavazuje poskytnout městu Řevnice jednorázovou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
1.741.700,00 Kč na poskytování sociální služby v roce 2021. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kovářová – ujasnění, zda jde opravdu pouze o prostředky určené na provoz sociální 
služby. Reakce: starosta – ano jedná se o každoroční příspěvek na provoz od kraje. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 1.741.700,00 Kč od 
Středočeského kraje na zajištění poskytování sociální služby v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o dotaci na poskytování sociální služby evidenční číslo S-0690/SOC/2021 a přílohy č. 1 – úprava 
v položkovém čerpání rozpočtu sociální služby – pečovatelská služba.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 9/ZM/16/2021 bylo schváleno. 
 

• K bodu 17 
Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie – Dobřichovice, Řitka, Karlík 

Zastupitelstvu města jsou předkládány k odsouhlasení veřejnoprávní smlouvy s obcemi Dobřichovice, Karlík, Řitka 
na zajištění činností obecní policie v těchto obcích. Město Řevnice podalo v lednu 2021 nabídku do soutěže 
vyhlášené městem Dobřichovice, jako hlavním zadavatelem, pro zajištění služby obecní policie v těchto třech 
obcích. Na základě této soutěže byla vybrána nabídka města Řevnice. Veřejnoprávní smlouva na zajištění činnosti 
obecní policie je pro město Dobřichovice v rozsahu 5200 hodin ročně (100 hodin týdně) a ceně 2.444.000,- Kč, 
veřejnoprávní smlouva na zajištění činnosti obecní policie je pro obec Řitka v rozsahu 1040 hodin ročně (20 hodin 
týdně) a ceně 488.800,- Kč a veřejnoprávní smlouva na zajištění činnosti obecní policie je pro obec Karlík v rozsahu 
416 hodin ročně (8 hodin týdně) a ceně 195.520,00 Kč.  Na pokrytí služeb v těchto obcích město Řevnice vypsalo 
výběrové řízení na 4 nové strážníky.   
Pro všechny tři smlouvy platí tyto podmínky: nejzazší termín zahájení činnosti 1.6.2021, úprava sjednané ceny  
v případě nárůstu inflace nebo mzdových tarifů zaměstnanců, výpovědní lhůta 9 měsíců s výpovědí nejdříve  
31. 12. 2023. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
 
V rozpravě vystoupili: Ing. Černý – žádá o zaslání kalkulací, podle kterých se počítali náklady. Hodinová sazba mu 
připadá nízká pro pokrytí všech reálných nákladů. Starosta přislíbil kalkulaci zaslat. p. Kovářová – celkový počet 
strážníků tedy bude 8, pokryje tedy tento počet celotýdenní provoz? Reakce: starosta – při tomto počtu strážníků 
se téměř dostaneme na 24hodinový provoz. Nicméně mělo by být možné pokrýt nejrizikovější doby (tedy cca 
čtvrtek–neděle celých 24 hodin). p. Kovářová – hodiny, které jsou uvedeny ve smlouvě, tedy zahrnují i víkend? 
Reakce: starosta – počet hodin není přesně rozložen, vždy závisí na požadavku starosty, kdy a jak potřebuje 
strážníky mít k dispozici a tento požadavek se zahrne do měsíčního plánu, který připravuje velitelka městské policie. 
P. Chroust – kolik hodin týdně budou strážníci k dispozici v Řevnicích? Reakce: starosta – v Řevnicích strážníci 
slouží zhruba ve stejném časovém plánu jako v požadavku Dobřichovic (tedy cca 5000 hodin ročně). 
 
Starosta dává hlasovat o návrzích jednotlivých usnesení: 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice, IČ: 00241636 a 
městem Dobřichovice, IČ: 00241181 na dobu neurčitou s 9 měsíční výpovědní lhůtou nejdříve však  
31. 12. 2023 v předloženém znění, jejímž předmětem je zabezpečení výkonu činnosti Městské policie 
Řevnice podle zákona o obecní policii na území města Dobřichovice v rozsahu 5200 hodin za kalendářní 
rok a za úhradu 2.444.000,00 Kč za kalendářní rok.“ 

Pro: 11 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 zastupitelů 

Usnesení č. 10/ZM/16/2021 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 



9 

 

„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice, IČ: 00241636 a 
obcí Řitka, IČ: 00241644 na dobu neurčitou s 9 měsíční výpovědní lhůtou nejdříve však 31. 12. 2023 
v předloženém znění, jejímž předmětem je zabezpečení výkonu činnosti Městské policie Řevnice podle 
zákona o obecní policii na území obce Řitka v rozsahu 1040 hodin za kalendářní rok a za úhradu  488.800,- 
Kč za kalendářní rok.“ 

Pro: 11 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 zastupitelů 

Usnesení č. 11/ZM/16/2021 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice, IČ: 00241636 a 
obcí Karlík, IČ: 44684967 na dobu neurčitou s 9měsíční výpovědní lhůtou nejdříve však 31. 12. 2023 
v předloženém znění, jejímž předmětem je zabezpečení výkonu činnosti Městské policie Řevnice podle 
zákona o obecní policii na území obce Karlík v rozsahu 416 hodin za kalendářní rok a za úhradu 195.520,00 
Kč za kalendářní rok.“ 

Pro: 11 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 zastupitelů 

Usnesení č. 12/ZM/16/2021 bylo schváleno. 
 

• K bodu 18 
Finanční dar na provoz – TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o. 

Zastupitelstvu města je předkládána žádost společnosti TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o. provozující v našem 
regionu zdravotnickou záchrannou službu, zdravotnickou dopravní službu a lékařskou pohotovostní službu o 
příspěvek na její provoz. Finanční prostředky, které zařízení čerpá za provedené úkony prostřednictvím zdravotních 
pojišťoven, v současné době nestačí na pokrytí provozu a obnovu zmíněného zařízení. Vzhledem k neutěšené a 
stále se zhoršující pandemické situaci se náklady na prostředky OOP (osobní ochranné prostředky) dramaticky 
zvedli a to zejména u respirátorů, ochranných obleků a jednorázových rukavic. Na tyto prostředky žádným 
způsobem nepřispívají zdravotní pojišťovny a jejich pořízení je pouze na zřizovateli zdravotnického zařízení. 
Navržená výše příspěvku na rok 2021 činí 60.000,- Kč (příspěvek na provoz byl společnosti poskytnut i v roce 
2020). V rozpočtu na rok 2021 je dar zahrnut. Rada města na svém jednání č.103 konaném dne 24.2.2021 
doporučila zastupitelstvu ke schválení poskytnutí tohoto daru. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kovářová – nesouhlasí s příspěvkem, dle jejího názoru společnost oslovuje i ostatní obce 
a uvedené důvody žádosti o příspěvek jí připadají neadekvátní požadované částce. Ing. Šupáčková – souhlasí, 
takovéto řešení jí připadá nekoncepční, v současné době se potýká s existenčními problémy většina 
podnikatelských subjektů a ti by také mohli žádat příspěvek. P. Kvasnička – je opačného názoru, připadá mu na 
místě (a to i s ohledem na jiné příspěvky schválené radou nebo zastupitelstvem) podpořit místní službu. Ing. Černý 
– v aktuální situaci příspěvek chápe, ale do budoucna by spíše souhlasit s konkrétním nastavením příspěvků. Rád 
by tedy dal podnět radě města k přípravě dokumentu určujícího kdo, kolik a za jakých podmínek může obdržet. 
Reakce: starosta – připomíná, že záchranná služba Trans hospital byla městem podporována již historicky až do 
doby, kdy město z úsporných důvodů bylo nuceno dělat velké škrty v rozpočtu. Připomíná, že zmíněné prostředky 
jsou již zahrnuty v rozpočtu na rok 2021. V další části se diskutující (Ing. arch. Tlustý, Ing. Kozák, p. Kovářová) 
věnovali konkrétnějším příkladům podpory a složitosti rozlišení aktuálních priorit (dětská lékařka, pošta, sociální 
taxi, očkovací centrum, …). 
 
22:00 - nepřítomen Ing. Černý (přítomno 12 zastupitelů)  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru se společností TRANS HOSPITAL 
PLUS, s.r.o, Mařákova 1080, 252 30 Řevnice, IČ: 01571010 v přiloženém znění, na jejímž základě poskytne 
město společnosti TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o, finanční dar ve výši 60.000,00 Kč na pokrytí provozu 
zdravotnického záchranného zařízení.“ 

 Pro: 10 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 zastupitelů 

Usnesení č. 13/ZM/16/2021 bylo schváleno. 
 

• K bodu 19 
Různé 
Starosta otvírá rozpravu.  
Dotazy od občanů:   
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Dotaz č.1- p.Reslová: Zaznělo, že Řevnice budou mít zajištěnu činnost MP stejně jako Dobřichovice cca 5 tisíc 
hodin ročně. 
Znamená to, že se v rozpočtu Řevnic objeví v nákladech na MP stejná částka jako budou platit Dobřichovice?  
Reakce: starosta – neznamená, zřizovatelem je město Řevnice a ostatní obce přispívají na provoz. Řevnice tedy 
musí dofinancovat náklady, které tyto příspěvky nepokryjí.  
 
Dotaz č.2 -p.Skripnik: V ulici V Luhu se začala stavba developerského projektu na pozemcích, které podle návrhu 
ÚP měly být nezastavitelné. Dochází tak ke srůstání obcí, což je v rozporu s PUR (politika územního plánování). 
Chystají se další velké projekty V Luhu, Pod lesem, Za vodou. Stavět se má opět v rozporu s návrhem územního 
plánu – v zátopových lokalitách, v lokalitách, kde není dobrá dopravní dostupnost. Tato výstavba je jednak 
v rozporu s PUR, ale i s celkovou koncepcí projednávaného ÚP. Rád bych se proto zeptal zastupitelů, do kdy 
budou nové developerské projekty do návrhu ÚP akceptovány? Zda nemůže dojít k situaci, že nový územní plán 
bude napaden u soudu z důvodu rozporu s PUR a změny celkové koncepce návrhu ÚP (z původní redukce 
nezastavitelných ploch se kvůli zmíněným projektům výrazně ustoupilo, dochází k poškození krajiny i sídla). 
Reakce: starosta – projekt developera v Luhu je v rámci ÚP, je zde plánovací smlouva. Podobně to bude i u dalších 
projektů, které budou mít stavební povolení v souladu s aktuálním ÚP. Některé stavby vzniknou díky zdržení 
schvalovacího procesu připravovaného územního plánu.  
 
V rozpravě vystoupili:  
p. Kvasnička –vyžádal si materiály k výstavbě v lokalitě Pod lesem (stanoviska mají různý charakter – zamítavá i 
kladná). Jakým způsobem bude město tuto výstavbu řešit, resp. jaký bude postoj města. Reakce: starosta – 
rozhodnutí je aktuálně zrušeno krajem. Město zřejmě nemůže momentálně zaujmout žádné stanovisko. 
p. Chroust – připomněl, že nebylo dodáno slíbené prověření stavební uzávěry z minulého ZM. Dále dotaz na 
retardér v Berounské ulici, kde je příčný zpomalovací práh přímo mezi domy a hluk projíždějících vozidel je dle 
nejbližších obyvatel ulice neúnosný. Nově v ulici jezdí i autobusy, které způsobují větší hluk při přejíždění 
zpomalovacího prahu. Kdyby byl zpomalovací práh posunut níže mezi zahrady, nezpůsoboval by přejezd přes 
práh takový hluk, a přitom by zůstal zachován i zpomalovací efekt retardéru. V Mořinské ulici před bývalou 
pískovnou je zpomalovací práh umístěn na místě, kde při pokusu řidičů vyhnout se prahu, najíždí do veřejné 
zeleně. Odtud stříká bláto na přilehlý betonový plot paní Dubské a poškozuje ho. Dochází i k poškozování okraje 
vozovky. Příčný práh je přitom umístěn v křižovatce kde se dává při jízdě přednost zprava, není tam dobře vidět, 
a tudíž vozidla zpomalují automaticky, už jen z této povinnosti. Dotaz zní:Kdo povolil umístění zpomalovacího 
prahu na tomto místě a lze řešit zajíždění vozidel do zeleného pruhu?  Lze řešit hluk při přejezdu prahu 
v Berounské ulici?  Reakce: starosta – současné umístění povolovala policie ČR a vzniklo na žádost spolku Za 
vodou. Dosud starosta nemá žádný podnět od občanů v těchto souvislostech. Je nutné si ovšem uvědomit, že 
primární funkce retardéru je zpomalení dopravy. Nicméně technické služby mohou např.v Mořinské ulici vyřešit 
zajíždění do zeleně instalací obrubníků. Další dotaz p. Chrousta směřoval k projektovanému chodníku v lokalitě 
Za vodou (Rovinská). Má dojem, že projekt „sebral“ možnost parkovacích míst. Navíc když k tomu další dvě 
parkovací místa byla ubrána ze stávajících parkovacích míst u koupací louky pro potřeby půjčovny paddleboardů. 
Nedostatek parkovacích míst může vést k tomu, že se budou přilehlé ulice za vodou, nebo staré fotbalové hřiště 
v letních měsících plnit auty.   Reakce: starosta – parkovací místa mají předepsané parametry, je rozdíl mezi 
projektovaným parkováním a parkováním tzv. „na divoko“. Projekt je řešen dopravním inženýrem, tedy zcela 
podle regulí. Další dotaz p. Chrousta směroval k informovanosti stěžovatelů v okolí Lesního divadla na 
připravované akce (koncerty). Reakce: Ing. arch. Čermáková – se stěžovateli je v komunikaci, koncert skupiny 
Čechomor, který je naplánován na září by měl končit dle vyhlášky o nočním klidu ve 22:00. 
 

• K bodu 20 
Závěr 
Předpokládaný termín příštího zasedání je plánován na 14. 6. 2021. Starosta ukončil nahrávání ve 22:15hodin.  
 
 
Termín příštího zasedání zastupitelstva je plánován na 14. 6. 2021 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 22:15 hodin 
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Přílohy zápisu: 
1)  Prezenční listina 
2)  Obecně závazná vyhláška č.1/2021, o místním poplatku z pobytu 
3)  Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie v obci Dobřichovice 
4)  Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie v obci Řitka 
5)  Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie v obci Karlík 
6)  Smlouva o poskytnutí daru společnosti Trans hospital plus s.r.o. 
 
V Řevnicích dne 15. března 2021 
Zapsala: Petra Karešová  
 
 
 
 
 
 
 
 

        Ověřovatelé zápisu: 
                  

 

 

 

 

 

..…………………………..                                                      …………………………………… 
Ing. Kateřina Šupáčková                                                           Jan Chroust 
 
 
 
 

      
………………………………. 

                      Ing. Tomáš Smrčka 
                                                                    starosta 
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USNESENÍ 
 přijatá na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 16 dne 15. března 2021 

 
Usnesení č. 1/ZM/16/2021 
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 16 o 21 
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)  Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci: „Regenerace prameniště Kejná“  

9)    Přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí na akci: „Vodní tůně na slepém rameni Berounky“ 

10)  Přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu: „Přívětivě komunikující 
město Řevnice“ 

11)  Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci: „Stromy pro Švabinského ulici“ 

12)  Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 

13)  Rozpočtové opatření č. 5/2020 – informace 

14)  Rozpočtové opatření č. 1/2021 – návrh  

15)  Pověření rady města k provádění rozpočtových opatření v období mezi zasedáními zastupitelstev 

16)  Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2021 

17)  Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie – Dobřichovice, Řitka, Karlík 

18)  Finanční dar na provoz – TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o.  

20)  Různé 

21)  Závěr 
 

Usnesení č. 2/ZM/16/2021 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy 
2/2018 v rámci Národního programu Životního prostředí na akci „Regenerace prameniště Kejná“ ve výši 3 
000 000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí.“ 

 
Usnesení č. 3/ZM/16/2021 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního 
programu životní prostředí 2014-2020 na akci „Vodní tůně na slepém rameni Berounky“. Dotace je 
poskytnuta ve výši 7 814 654,- Kč včetně DPH, tj. 100 % ze základu pro stanovení podpory.  Zastupitelstvo 
města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí.“ 

 
Usnesení č. 4/ZM/16/2021 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace v celkové výši 1.689.812,50 Kč z Ministerstva práce a 
sociálních věcí, Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Přívětivě komunikující město 
Řevnice“ registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016736, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná 
správa. Celkové náklady projektu jsou 1.778.750,- Kč, dotace je poskytnuta  ve výši 1.689.812,50 Kč (95%), 
vlastní zdroje financování 88.937,50 Kč (5%). Z dotace je určeno 1.043.812,50 na neinvestiční prostředky a 
646.000,- Kč na investiční prostředky. Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí 
podpory z Ministerstva práce a sociálních věcí.“ 

 
Usnesení č. 5/ZM/16/2021 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy 
9/2019 v rámci Národního programu Životního prostředí na akci „Stromy pro Švabinského ulici“ ve výši 
81 941,- Kč. Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí.“ 

 
Usnesení č. 6/ZM/16/2021 
„Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu ve znění, 
které je přílohou usnesení.“ 
 
Usnesení č. 7/ZM/16/2021 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2021 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 17.285.690,55 Kč. Celkem tedy po této úpravě 
činí rozpočet města na rok 2021 na straně příjmů 103.088.417,- Kč (103.088 tisíc Kč) a na straně výdajů 
107.010.690,55 Kč (107.011 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
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změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a položky 8123 (8123 – dlouhodobé přijaté 
finanční prostředky) činí příjmy 123.110.690,55 Kč (123.111 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 
(8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 123.110.690,55 Kč 
(123.111 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 1/2021 schodkový. Schodek je kryt přebytkem 
finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím dlouhodobých finančních 
prostředků. “ 
 
Usnesení č. 8/ZM/16/2021 
„Zastupitelstvo města pověřuje radu města k provádění rozpočtových opatření v období mezi zasedáními 
zastupitelstev v průběhu roku (mimo rozpočtového opatření k 31.12.) s omezením platnosti pověření 
pouze pro aktuální volební období (tj. 2018-2022) a to v následujícím rozsahu: Na straně příjmů je možné 
upravovat rozpočet rozpočtovými opatřeními neomezeně, na straně neinvestičních výdajů je možné 
upravovat rozpočet omezeně v rámci § do výše 100 tisíc korun a dále upravovat výdaje investiční a 
neinvestiční včetně spoluúčasti města dle přijetí dotace.“ 
 
Usnesení č. 9/ZM/16/2021 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 1.741.700,- Kč od 
Středočeského kraje na zajištění poskytování sociální služby v roce 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o dotaci na poskytování sociální služby evidenční číslo S-0690/SOC/2021 a přílohy č. 1 – úprava 
v položkovém čerpání rozpočtu sociální služby – pečovatelská služba.“ 
 
Usnesení č. 10/ZM/16/2021 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice, IČ: 00241636 a 
městem Dobřichovice, IČ: 00241181 na dobu neurčitou s 9 měsíční výpovědní lhůtou nejdříve však 
31.12.2023 v předloženém znění, jejímž předmětem je zabezpečení výkonu činnosti Městské policie 
Řevnice podle zákona o obecní policii na území města Dobřichovice v rozsahu 5200 hodin za kalendářní 
rok a za úhradu 2.444.000,- Kč za kalendářní rok.“ 
 
Usnesení č. 11/ZM/16/2021 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice, IČ: 00241636 a 
obcí Řitka, IČ: 00241644 na dobu neurčitou s 9 měsíční výpovědní lhůtou nejdříve však 31.12.2023 
v předloženém znění, jejímž předmětem je zabezpečení výkonu činnosti Městské policie Řevnice podle 
zákona o obecní policii na území obce Řitka v rozsahu 1040 hodin za kalendářní rok a za úhradu  488.800,- 
Kč za kalendářní rok.“ 
 
Usnesení č. 12/ZM/16/2021 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice, IČ: 00241636 a 
obcí Karlík, IČ: 44684967 na dobu neurčitou s 9 měsíční výpovědní lhůtou nejdříve však 31.12.2023 
v předloženém znění, jejímž předmětem je zabezpečení výkonu činnosti Městské policie Řevnice podle 
zákona o obecní policii na území obce Karlík v rozsahu 416 hodin za kalendářní rok a  za úhradu  195.520,- 
Kč za kalendářní rok.“ 
 
Usnesení č. 13/ZM/16/2021 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru se společností TRANS HOSPITAL 
PLUS, s.r.o, Mařákova 1080, 252 30 Řevnice, IČ: 01571010 v přiloženém znění, na jejímž základě poskytne 
město společnosti TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o finanční dar ve výši 60.000,- Kč na pokrytí provozu 
zdravotnického záchranného zařízení.“ 

 
 
 
 
 
 
 

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

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


