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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 2.8.2021 v budově Zámečku, č.p. 29, Řevnice 

 
Přítomní zastupitelé: Bc. Cvanciger Miroslav, Ing. arch. Čermáková Alice, Ing. Černý Pavel, MUDr. Dercová 
Jaroslava (příchod 19.04), Ing. Hartmann Petr (příchod 19.10), Hrubý Vratislav, Chroust Jan, Kovářová Iveta, Ing. 
Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Lojda Jan, Ph.D,Ing.Smrčka Tomáš, Ing. Šupáčková Kateřina 
Omluvení zastupitelé: Ing. arch. Tlustý Josef, Ing. Řezáč Roman 
Nepřítomní zastupitelé:  
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  2.8.2021            v  19 : 01 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  2.8.2021            ve   20 : 32 hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využili 3 občané. 
 
Návrh programu zasedání: 

 
1) Zahájení 

2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3) Schválení programu  

4) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby - Stč. kraj  

5) Poskytnutí daru obci Lužice 

6) Přijetí dotace z MAS Karlštejnsko - „Stavební úpravy stávajícího objektu – Hasičská zbrojnice Řevnice 
č.p. 174“ 

7) Záměr darovat pozemky parc.č. 2123/16, 17, 18 – ul. U Prodejny, Malé náměstí 
8) Odkup pozemku parc.č. 3415/6 - ul. Mánesova  
9) Odkup pozemku parc.č. 3269/4 - ul. Pod Drahou 
10) Rozpočtové opatření č. 5/2021 -návrh 
11) Žádost o dotaci ve 2. kole programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, 

vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“  
12) Různé 

13) Závěr 

 
Průběh zasedání zastupitelstva 
 

• K bodu 1  
Zahájení 
Zasedání Zastupitelstva města Řevnice zahájil starosta města Ing. Tomáš Smrčka v 19:01hodin. Před zahájením 
zasedání upozornil přítomné na dodržení hygienických opatření – ochrany dýchacích cest, během konání zasedání. 
Konstatoval, že jednání bylo svoláno v souladu s jednacím řádem a ve smyslu zákona o obcích a je usnášení 
schopné, neboť při zahájení zasedání je přítomno 11 zastupitelů. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů.  
 
19.04 -příchod MUDr. Dercová, přítomno 12 zastupitelů  
 
Starosta informoval přítomné, zápis ze zasedání bude uveřejněn na webových stránkách města. Ze zasedání 
nebude pořízen obrazový ani zvukový záznam.  
 
 

• 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 Iveta 
Kovářová a 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 sdělil přítomným zastupitelům, že na program zasedání bude dodatečně zařazen pod pořadovým číslem 
12 bod - Odkup pozemku parc.č. 3269/5 – ul. Pod Drahou. Ostatní body zůstávají beze změny.  
Starosta vyzval přítomné zastupitele, zda mají návrhy na doplnění nebo na vypuštění bodů z programu zasedání 
zastupitelstva. Další návrhy nebyly vzneseny.  

Zápis  č. 19 
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Starosta dává hlasovat o návrhu programu zasedání v tomto znění: 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 19 o 14 
bodech v navrženém znění: 
1) Zahájení 

2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3) Schválení programu  

4) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby - Stč. kraj  

5) Poskytnutí daru obci Lužice 

6) Přijetí dotace z MAS Karlštejnsko - „Stavební úpravy stávajícího objektu – Hasičská zbrojnice Řevnice 
č.p. 174“ 

7) Záměr darovat pozemky parc.č. 2123/16, 17, 18 – ul. U Prodejny, Malé náměstí 
8) Odkup pozemku parc.č. 3415/6 - ul. Mánesova  
9) Odkup pozemku parc.č. 3269/4 - ul. Pod Drahou 
10) Rozpočtové opatření č. 5/2021 -návrh 
11) Žádost o dotaci ve 2. kole programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, 

vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“  
12) Odkup pozemku parc.č. 3269/5 – ul. Pod Drahou  
13) Různé 

14) Závěr 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 1/ZM/19/2021 bylo schváleno. 
  
 

• K bodu 4 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby - Stč. kraj  

Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování 
sociální služby na rok 2021 evidenční číslo dodatku poskytovatele S-0690/SOC/2021/1.  
Předmětem dodatku č. 1 je změna článku III. bod 2 Smlouvy, kdy se mění celková maximální výše poskytnuté 
dotace z 1.741.700,- Kč na 1.773.400,- Kč pro zajištění činnosti pečovatelské služby města Řevnice na rok 2021. 
Navýšená dotace o 31.700,- Kč je částka určená pro navýšení mezd a platů zaměstnancům v pečovatelské 
službě.   
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 31.700,- Kč ze Středočeského 
kraje, kdy se mění celková maximální výše poskytnuté dotace z 1.741.700,- Kč na 1.773.400,- Kč na zajištění 
poskytování sociální služby v roce 2021 a uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na 
poskytování sociální služby, evidenční číslo S-0690/SOC/2021/1.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 2/ZM/19/2021 bylo schváleno. 
 
19.10 – příchod Ing. Hartmann, přítomno 13 zastupitelů 
 

• K bodu 5 
Poskytnutí daru obci Lužice 

Rada města pověřila starostu města projednáním poskytnutí daru obci Lužice zasažené přírodní katastrofou v 
podobě tornáda dne 24.6.2021. Obec Lužice měla v minulosti s městem Řevnice partnerství. Starosta města 
předjednal poskytnutí daru na pracovním jednání zastupitelů a po projednání se starostou obce Lužice předložil 
radě města návrh na poskytnutí daru jednak v peněžité formě ve výši 100.000,- Kč na transparentní účet obce 
Lužice číslo 123-3116370277/0100 název účtu LUŽICE TORNÁDO a jednak ve věcné podobě 30 m3 pilařské 
kulatiny zpracované do řeziva (prkna, latě, fošny) včetně dopravy na místo. Rada města po projednání doporučuje 
tento návrh zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
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V rozpravě vystoupili: p.Kvasnička – zda bude dřevní hmota vykázána z důvodu případné kontroly? Ing. Smrčka – 
správa lesa vykázání zajistí, zastupitelstvo bude schvalovat pouze darování kulatiny -objem dřevní hmoty, nikoli 
finanční hodnotu daru.  
Ing. Lojda – je vyřešeno zajištění rozdělení dřeva potřebným? Ing. Smrčka – obce mají zřízen jakýsi „vojenský 
sklad“ a zde probíhá dle požadavků obcí rozdělování materiálu. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru obci Lužice zasažené přírodní katastrofou v podobě 
tornáda dne 24.6.2021 jednak v peněžité formě ve výši 100.000,- Kč na transparentní účet obce Lužice číslo 
123-3116370277/0100 název účtu LUŽICE TORNÁDO a jednak ve věcné podobě 30 m3 pilařské kulatiny 
zpracované do řeziva (prkna, latě, fošny) včetně dopravy na místo.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 3/ZM/19/2021 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 6 
Přijetí dotace z MAS Karlštejnsko - „Stavební úpravy stávajícího objektu – Hasičská zbrojnice Řevnice č.p. 
174“ 

Město Řevnice obdrželo zprávu od MAS Karlštejnsko o splnění podmínek způsobilosti k financování projektu 
„Stavební úpravy stávajícího objektu – Hasičská zbrojnice Řevnice č.p.174“. 
Dne 19.7.2021 byla žádost o podporu projektu schválena Řídicím orgánem IROP (MMR) k financování, postoupila 
k vydání právního aktu a změnil se stav žádosti na nový PP27a - Žádost o podporu doporučená k financování. 
Současně nastal rozhodný okamžik pro plnění povinností žadatele. Dne 20.7.2021 pak bylo potvrzeno MMR ČR, 
že žádost splnila podmínky pro vydání právního aktu a že právní akt (Rozhodnutí o Poskytnutí dotace - RoPD) je 
vydán a s přílohou podmínek bude zaslán (vloženo do příloh projektu) v nejbližších dnech. 
Celkové předpokládané výdaje projektu činí 9.195.402,10 Kč, způsobilé výdaje činí 8.308.744,00 Kč, z toho výše 
poskytnuté dotace činí 7.893.306,80 Kč, výše spoluúčasti činí 1.302.095,30 Kč. Na základě uzavřené partnerské 
smlouvy vzniká dále městu povinnost k úhradě příspěvku MAS Karlštejnsko ve výši 394.665,- Kč. V návaznosti na 
splnění podmínek způsobilosti k financování projektu, předkládá ekonomický odbor ZM ke schválení přijetí dotace 
a schválení vyčlenění peněžní částky ve výši 1.302.095,30 Kč na spolufinancování projektu v letech 2021 a 2022 
a úhradě členského příspěvku ve výši 394.700,- Kč v roce 2021. Financování nákladů města se předpokládá 
z fondu oprav budovy čp. 174. Fond oprav budovy bude ke konci roku 2021 ve výši 500.000,- Kč a 
v následujících  letech bude ve výši 480.000,- Kč ročně.  
Současně je třeba na základě uzavřené partnerské smlouvy mezi městem Řevnice a MAS Karlštejnsko uzavřít 
dodatek č.1 k této smlouvě specifikující výši členského příspěvku 394.700,- Kč (50 Kč z každých započatých  1000,- 
Kč majetkového prospěchu města).  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:   
p. Kvasnička – pod budovou je studna, ví se o ní? Ing. Smrčka – studna se zakryje, ví se o ní.  
p.Kvasnička – příspěvek MAS? Jedná se o poplatek za administraci nebo jiný výdaj? Ing. Smrčka – jedná se o 
členský příspěvek obcí, kterým byla poskytnuta dotace, v podstatě tento příspěvek pokrývá provoz - management 
– MAS.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města v návaznosti na zprávu od MAS Karlštejnsko o splnění podmínek způsobilosti k 
financování projektu (rozhodnutí o poskytnutí dotace) „Stavební úpravy stávajícího objektu – Hasičská 
zbrojnice Řevnice č.p.174“, schvaluje přijetí dotace ve výši 7.893.306,80 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní 
částky ve výši 1.302.095,30 Kč na spolufinancování projektu v letech 2021 a 2022 a peněžní částky ve výši 

394.700,- Kč na úhradu členského příspěvku MAS Karlštejnsko v roce 2021 a uzavření dodatku číslo 1 
k Partnerské smlouvě mezi městem Řevnice a MAS Karlštejnsko, z.ú., kterým se specifikuje výše 
členského příspěvku 394.700,- Kč“.    

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 4/ZM/19/2021 bylo schváleno. 
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• K bodu 7 
Záměr darovat pozemky parc.č. 2123/16, 17, 18 – ul. U Prodejny, Malé náměstí 
V souvislosti se zpracováním projektu rekonstrukce ulice U Prodejny a Malého náměstí bylo zjištěno, že se oplocení 
zahrady rodinného domu č.p. 938 (parc.č. 2503/1 a parc.č. 2504/4) – ve vlastnictví p. Š. - nenachází na vlastnické 
hranici pozemků, ale k zahradě je „připloceno“ 25 m2 pozemku města a naopak 5 m2 pozemku p. Š. je součástí 
ulice U Prodejny. 
Důvodem je změna hranic pozemků, která vznikla při rekonstrukci vozovky a budování chodníku v ulici U Prodejny. 
Jde o záležitost starou desítky let. Z protokolu z července 1976 a dalších dokumentů vyplývá, že pan J. Š. ustoupil 
ze svého pozemku ve prospěch vozovky v ulici U Prodejny a dále, že požadoval vybudování opěrné zídky na nové 
hranici jeho pozemku a pozemku města. Tuto zídku, tvořící podezdívku dnešního oplocení, město vybudovalo. Po 
skončení stavebních úprav však nebyl vyhotoven geometrický plán a uzavřeny příslušné smlouvy legalizující 
provedené změny. Naposledy bylo město Řevnice vyzváno katastrálním úřadem k předložení listiny (a 
geometrického plánu), která řeší změnu polohy vlastnické hranice, v roce 2003.  
Dle starosty je v tomto případě nejjednodušším a nejrozumnějším vyřešením této situace vzájemné darování 
pozemků. Město daruje p. Š. část pozemku parc.č. 2123/4 o výměře 9 m2, část pozemku parc.č. 2123/6 o výměře 
9 m2 a část pozemku parc.č. 2123/8 o výměře 7 m2 (celkem 25 m2) a naopak p. Š. daruje městu část pozemku 
parc.č. 2503/1 o výměře 5 m2. Jako první krok je nutné schválit a zveřejnit záměr města darovat pozemky.   

 
 

Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr darovat tyto nemovitosti v obci a k.ú. Řevnice: 

- pozemek parc.č 2123/16 o výměře 9 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 2123/4,  
- pozemek parc.č. 2123/17 o výměře 9 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 2123/6 a  
- pozemek parc.č. 2123/18 o výměře 7 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc. č.2123/8,  
vlastníkovi pozemků parc.č. 2503/1 a 2504/4 v obci a k.ú. Řevnice.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 5/ZM/19/2021 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 8 
Koupě pozemku parc.č. 3415/6 - ul. Mánesova 
Zastupitelstvu je předkládána k projednání koupě pozemku parc.č. 3415/6 v k.ú. Řevnice, ostatní komunikace, o 
výměře 58 m2. Vlastník souhlasí s kupní cenou 100,- Kč/m2, za kterou město pozemky pod komunikacemi již několik 
let vykupuje. 
Jedná se o část veřejné komunikace – ulice Mánesova. Kupní cena pozemku bude 5.800,- Kč, město dále uhradí 
správní poplatek 2.000,- Kč za podání návrhu na vklad. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 3415/6 v obci a k.ú. Řevnice (ostatní komunikace) 
o výměře 58 m2 od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu 5.800,- Kč.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 6/ZM/19/2021 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 9 
Koupě pozemku parc.č. 3269/4 - ul. Pod Drahou 
Zastupitelstvu je předkládána k projednání koupě pozemku parc. č. 3269/4, ostatní komunikace, o celkové výměře 
46 m2 městu. Spoluvlastníci souhlasí s kupní cenou 100,- Kč/m2, za kterou město pozemky pod komunikacemi již 
několik let vykupuje. 
Jedná se o část veřejné komunikace – ulice Pod Drahou. Kupní cena pozemku bude 4.600,- Kč, město dále uhradí 
správní poplatek 2.000,- Kč za podání návrhu na vklad.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
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Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 3269/4 v obci a k.ú. Řevnice (ostatní komunikace) 
o výměře 46 m2 od spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu 4.600,- Kč.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 7/ZM/19/2021 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 10 
Rozpočtové opatření č. 5/2021 – návrh 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 5/2021, který upravuje schválený 
rozpočet na rok 2021 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 12.273.018,71 Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2021 na straně příjmů 118.021.212,37 Kč (118.021 tisíc Kč) a na straně výdajů 
121.943.485,92 Kč (121.943 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 138.043.485,92 Kč (138.043 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 138.043.485,92 Kč (138.043 tisíc Kč). 
Rozpočet je po rozpočtové změně č. 5/2021 schodkový. Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků 
uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím dlouhodobých finančních prostředků.“ 
Ve finančním výboru byl návrh rozpočtového opatření projednán dne 1.8.2021 – schůzka byla vedena pomocí 
elektronické komunikace. Návrh byl finančním výborem doporučen zastupitelstvu ke schválení.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
p.Chroust – dotaz na financování stavby lávky v Havlíčkových sadech? Ing. Smrčka – v tuto chvíli řeší město ze 
svých prostředků jelikož stav lávky byl již život ohrožující a musela být odstraněna. Město má již z loňského roku 
přiznanou dotaci z IROP na cyklotrasy, vedoucí v této části města. Kvůli původní velké investici (projekt byl 
v mnohem širším rozsahu) a kvůli nejistotě v období pandemie COVID-19, město od původního rozsahu upustilo 
a nyní se upravuje projekt tak, aby splnil podmínky této dotace a bylo možné ji použít na financování této části 
cyklotrasy, která zahrnuje i lávku přes Havlíčkovy sady. p.Kvasnička podotkl,že výsledek může být nejistý.  
p.Chroust – vznesl ještě dotaz na položku protipovodňová opatření v Pískovně? Ing. Smrčka – jedná se o 
připravovaný projekt retence vody v oblasti Pískovny. Realizace by měla být rozdělena na několik částí (jde o 
velmi nákladný projekt). V první části by měla být vyřešena svahová nestabilita a odvod dešťové vody z ul. 
Slunečná. 
p.Kvasnička – svah se bude podepírat opěrnou zdí? Ing. Smrčka – nepůjde o zeď, spíše doplnění materiálu, 
který se vykope.  
Ing. Lojda – plánované dokončení lávky? Ing. Smrčka – termín je cca říjen 2021. 
MgA. Reslová – dotazy na položky rozpočtového opatření: 1) přesun kamerového systému, 2) náklady na vzorky 
EKOS. 
Ing. Smrčka – ad 1) jedná se o přesun zařízení ze stávající místnosti v objektu dřeváku do budovy státní policie, 
která kamerový systém nejvíce využívá v souvislosti s trestnou činností na nádraží. Tato varianta byla i původní, 
ale v době realizace nebyla dohoda s vedením PČR Řevnice.  
Ad 2) – Vzorkování se musí provádět při každém přesunu skládkového materiálu, aby bylo prokazatelné,že 
neobsahuje zakázané látky. Nyní navýšení nákladů souvisí s doplněním rekultivačních vrstev v místech depresí 
tělesa skládky.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2021 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 12.273.018,71 Kč. Celkem tedy po této úpravě 
činí rozpočet města na rok 2021 na straně příjmů 118.021.212,37 Kč (118.021 tisíc Kč) a na straně výdajů 
121.943.485,92 Kč (121.943 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 138.043.485,92 Kč (138.043 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 
(8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 138.043.485,92 Kč 
(138.043 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 5/2021 schodkový. Schodek je kryt přebytkem 
finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím dlouhodobých finančních 
prostředků. “ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 8/ZM/19/2021 bylo schváleno. 
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• K bodu 11 
Žádost o dotaci ve 2. kole programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, 
vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ 
Město obdrželo ve 2. kole programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, 
sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ celkem 7 žádostí o dotaci od 7 subjektů v celkové 
částce 154.000,- Kč.  
Dne 12.7.2021 se sešla 5 členná komise pro přidělení dotací ustanovená radou města. Grantová komise navrhla 
ve 2. kole vyhovět zcela nebo zčásti 6 žádostem a rozdělit částku 81.000,- Kč. 1 žádost komise nehodnotila 
z důvodu jejího nesouladu s dotačním programem a to žádost paní Renaty Pavlíkové o dotaci 60 tisíc na otevřenou 
šicí dílnu UŠILASI, pořádání kurzů šití a prodejnu kvalitních látek. 
Rada města rozhodla o přidělení dotací dle doporučení komise, schválila přidělení dotace 6 subjektům (žádali o 
dotaci nižší než 50 tisíc).  
Zastupitelstvu města je dle zákona o obcích vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací nad 50.000,-  Kč v 
jednotlivých případech, přičemž pro určení příslušnosti zastupitelstva je rozhodující částka, která byla v žádosti 
požadována.  
O dotaci vyšší než 50 tisíc žádala pouze paní Renata Pavlíková, přidělení dotace paní Renatě Pavlíkové rada 
města zastupitelstvu nedoporučila. 
 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města neschvaluje přidělení dotace na podporu projektu „Otevřená šicí dílna UŠILASI (+ 
pořádání kurzů šití a prodejna látek)“ ve výši 60.000,- Kč paní Renatě Pavlíkové,  IČ: 74854143.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 9/ZM/19/2021 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 12 
Odkup pozemku parc.č. 3269/5 – ul. Pod Drahou 
Zastupitelstvu je předkládána k projednání koupě pozemku parc. č. 3269/5, ostatní komunikace, o celkové výměře 
46 m2 městu. Vlastník souhlasí s kupní cenou 100,- Kč/m2, za kterou město pozemky pod komunikacemi již několik 
let vykupuje. 
Jedná se o část veřejné komunikace – ulice Pod Drahou. Kupní cena pozemku bude 4.600,- Kč, město dále uhradí 
správní poplatek 2.000,- Kč za podání návrhu na vklad.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  --- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 3269/5 v obci a k.ú. Řevnice (ostatní komunikace) 
o výměře 46 m2 od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu 4.600,- Kč.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 10/ZM/19/2021 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 13 
Různé 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
p.Kvasnička – dotaz na rozsah plánované rekonstrukce budovy Zámečku? Má se měnit i vnější plášť? Ing. Smrčka 
– rekonstrukce by měla upravit vnitřní prostory tak, aby splňovaly podmínky pro výuku z hlediska potřeby školy a 
hygieny, drobně by se měl navýšit střední trakt, a to do úrovně tříd, aby bylo možné využívat terasy a byl na ně 
odpovídající vstup a v neposlední řadě by rekonstrukce měla vyřešit spodní izolace – odvod vlhkosti. 
p. Kvasnička – upozornil na potřebu vyčistění Hrnčířské strouhy. Ing. Smrčka – čištění je v plánu, počítá se 
s provedením firmou, která řeší revitalizaci Tůní.  
p.Chroust – dotaz na reklamaci boxů na kola v přednádražním prostoru. Ing. Smrčka – reklamaci řeší paní Slámová, 
přesný stav reklamace momentálně nezná.  
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p.Kovářová – dotaz na vodní nádrž Pišťák -únik vody a parkování na Rovinské ulici (za mostem) – jak je daleko 
realizace? Ing. Smrčka – Pišťák (resp. vybudování přehrážky) řeší pan Kliner s projektantem, bohužel jakmile 
přijde „větší“ voda dojde k podemletí a úniku vody. Ohledně parkování na Rovinské zatím není žádný další 
postup, věc je v jednání.  
Ing. Šupáčková – výstavba hřiště u ZŠ, bude dokončeno dle plánu? Ing. Smrčka -Zatím vše vypadá,že by se 
termín měl dodržet.  
MgA. Reslová – dotaz k návrhu nového územního plánu, konkrétně stávajícího a navrhovaného regulativu 
v areálu Eurovie. V dostupných materiálech je uvedena jako jedna z možností i velkokapacitní prodejní plocha?  
Ing. Smrčka – v tuto chvíli je takové využití možné.  
V další diskuzi se řešila definice návrhu ÚP v původní i nové verzi s ohledem na možnost tzv. průmyslové výroby. 
Majitel areálu může podat námitku ke způsobu využití, které je navrženo.Opakované veřejné projednání se koná 
7.9.2021 v budově Kina Řevnice.  
MgA. Reslová – u projektu rekonstrukce náměstí se řešila i stávající kašna, jaký je plán s touto stavbou? Ing. 
Smrčka – aktuálně proběhla schůzka radních s městskou architektkou Ing.arch. Balejovou, která představila 
návrhy na postup ohledně kašny (oprava, nová stavba, architektonická soutěž), radní si zatím vzali čas na 
rozmyšlenou jakým směrem se město vydá. Tedy rozhodnuto zatím není nic.  
 
 
 
 

• K bodu 14 
Závěr 
Termín příštího zasedání zastupitelstva města je středa 29.9.2021. Starosta ukončil zasedání ve 20.32 hodin.  
 
 
 
 
Přílohy zápisu: 
1)  Prezenční listina 
 
 
 
V Řevnicích dne 2. srpna 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. 19 dne 2.srpna 2021 

 
Usnesení č. 1/ZM/19/2021 
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 19 o 14 
bodech v navrženém znění: 
1) Zahájení 

2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3) Schválení programu  

4) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby - Stč. kraj  

5) Poskytnutí daru obci Lužice 

6) Přijetí dotace z MAS Karlštejnsko - „Stavební úpravy stávajícího objektu – Hasičská zbrojnice Řevnice 
č.p. 174“ 

7) Záměr darovat pozemky parc.č. 2123/16, 17, 18 – ul. U Prodejny, Malé náměstí 
8) Odkup pozemku parc.č. 3415/6 - ul. Mánesova  
9) Odkup pozemku parc.č. 3269/4 - ul. Pod Drahou 
10) Rozpočtové opatření č. 5/2021 -návrh 
11) Žádost o dotaci ve 2. kole programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, 

vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“  
12) Odkup pozemku parc.č. 3269/5 – ul. Pod Drahou  
13) Různé 

14) Závěr 

 

Usnesení č. 2/ZM/19/2021 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 31.700,- Kč ze Středočeského 
kraje, kdy se mění celková maximální výše poskytnuté dotace z 1.741.700,- Kč na 1.773.400,- Kč na zajištění 
poskytování sociální služby v roce 2021 a uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na 
poskytování sociální služby, evidenční číslo S-0690/SOC/2021/1.“ 
 
Usnesení č. 3/ZM/19/2021 
„Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru obci Lužice zasažené přírodní katastrofou v podobě 
tornáda dne 24.6.2021 jednak v peněžité formě ve výši 100.000,- Kč na transparentní účet obce Lužice číslo 
123-3116370277/0100 název účtu LUŽICE TORNÁDO a jednak ve věcné podobě 30 m3 pilařské kulatiny 
zpracované do řeziva (prkna, latě, fošny) včetně dopravy na místo.“ 
 
Usnesení č. 4/ZM/19/2021 
„Zastupitelstvo města v návaznosti na zprávu od MAS Karlštejnsko o splnění podmínek způsobilosti k 
financování projektu (rozhodnutí o poskytnutí dotace) „Stavební úpravy stávajícího objektu – Hasičská 
zbrojnice Řevnice č.p.174“, schvaluje přijetí dotace ve výši 7.893.306,80 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní 
částky ve výši 1.302.095,30 Kč na spolufinancování projektu v letech 2021 a 2022 a peněžní částky ve výši 

394.700,- Kč na úhradu členského příspěvku MAS Karlštejnsko v roce 2021 a uzavření dodatku číslo 1 
k Partnerské smlouvě mezi městem Řevnice a MAS Karlštejnsko, z.ú., kterým se specifikuje výše 
členského příspěvku 394.700,- Kč“.    
 
Usnesení č. 5/ZM/19/2021 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr darovat tyto nemovitosti v obci a k.ú. Řevnice: 

- pozemek parc.č 2123/16 o výměře 9 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 2123/4,  
- pozemek parc.č. 2123/17 o výměře 9 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 2123/6 a  
- pozemek parc.č. 2123/18 o výměře 7 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc. č.2123/8,  
vlastníkovi pozemků parc.č. 2503/1 a 2504/4 v obci a k.ú. Řevnice.“ 

 
Usnesení č. 6/ZM/19/2021 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 3415/6 v obci a k.ú. Řevnice (ostatní komunikace) 
o výměře 58 m2 od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu 5.800,- Kč.“ 
 
Usnesení č. 7/ZM/19/2021 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 3269/4 v obci a k.ú. Řevnice (ostatní komunikace) 
o výměře 46 m2 od spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu 4.600,- Kč.“ 
 
Usnesení č. 8/ZM/19/2021 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2021 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 12.273.018,71 Kč. Celkem tedy po této úpravě 
činí rozpočet města na rok 2021 na straně příjmů 118.021.212,37 Kč (118.021 tisíc Kč) a na straně výdajů 
121.943.485,92 Kč (121.943 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 138.043.485,92 Kč (138.043 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 
(8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 138.043.485,92 Kč 
(138.043 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 5/2021 schodkový. Schodek je kryt přebytkem 
finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím dlouhodobých finančních 
prostředků. “ 
 
Usnesení č. 9/ZM/19/2021 
„Zastupitelstvo města neschvaluje přidělení dotace na podporu projektu „Otevřená šicí dílna UŠILASI (+ 
pořádání kurzů šití a prodejna látek)“ ve výši 60.000,- Kč paní Renatě Pavlíkové,  IČ: 74854143.“ 
 
Usnesení č. 10/ZM/19/2021 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 3269/5 v obci a k.ú. Řevnice (ostatní 
komunikace) o výměře 46 m2 od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu 4.600,- Kč.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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


