
1 

 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 7.3.2022 v budově Zámečku, č.p. 29, Řevnice 

 
Přítomní zastupitelé: Bc. Cvanciger Miroslav, Ing. arch. Čermáková Alice, MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. 
Hartmann Petr, Hrubý Vratislav (příchod 19.43), Kovářová Iveta, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Lojda Jan 
Ph. D, Ing. Řezáč Roman, Ing. Smrčka Tomáš, Ing. Šupáčková Kateřina, Ing. arch. Tlustý Josef  
Omluvení zastupitelé: Ing. arch. Tlustý Josef, Ing. Černý Pavel, Chroust Jan 
Nepřítomní zastupitelé:  
Hosté: Jan Marek – POBERO, Veronika Matoušková – vrchní strážník MP Řevnice 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  7.3.2022            v  19: 05 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  7.3.2022            ve  22: 03 hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využili 2 občané. 
 
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 kontrolního výboru 
6) Zpráva o činnosti finančního výboru 
7) Zpráva o činnosti výboru pro územní rozvoj 
8) POBERO – informace o činnosti, mimořádný členský vklad 
9) Rozpočtové opatření č. 8/2021 – informace zastupitelům 
10) Rozpočtové opatření č. 1/2022 – návrh 
11) Diskuze  
12) Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření společného školského obvodu spádové ZŠ – Zadní Třebaň 
13) Koupě id. 1/48  pozemku parc.č. 2974/16 - ul. Slunečná 
14) Přijetí daru – pozemek parc.č.    
15) Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie – obec Srbsko 
16) Majetkové vyrovnání – areál Sokola v Tyršově stromořadí 
17) Záměr prodeje pozemků parc.č. 3725/19, parc.č. 2123/21 a parc.č. 2123/22 
18) Záměr prodeje pozemků parc.č. 192, parc.č. 2689/24 a parc.č. 2689/31 
19) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 
20) Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě 
21) Dotační spolufinancování rekonstrukce komunikací Na Vrážce   
22) Záměr prodeje pozemků parc.č. 3281/2 a parc.č. 3280/2 - ulice Náplavní 
23) Různé 
24) Závěr 
 
Průběh zasedání zastupitelstva 
 
 

• K bodu 1  
Zahájení 
Zasedání Zastupitelstva města Řevnice zahájil starosta města Ing. Tomáš Smrčka v 19: 05 hodin. 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.  
Starosta informoval přítomné, že ze zasedání bude pořízen zvukový a obrazový záznam, který bude následně 
celý uveřejněn na webových stránkách města, a proto diskuze bude zapsána pouze rámcově. Starosta požádal 
diskutující, aby v případě diskusního příspěvku předstupovali k diskusnímu místu vybavenému mikrofonem. 
 
 

• 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 Libora Kvasničku a návrhovou komisi ve složení Ing. 
arch. Alice Čermáková a Iveta Kovářová Nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 

Zápis  č. 23 
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• 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. 
Oproti původně navrženému programu dochází k několika změnám, které spočívají v zařazení následujících 
bodů:  
bod č. 23 - Koncepce proseniorské politiky města  
bod č.24- Dar na účet velvyslanectví Ukrajiny, navýšení rozpočtové kapitoly na výdaje spojené 
s utečeneckou krizí, ostatní program zůstává beze změny.  
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. 23 o 26 
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 kontrolního výboru 
6) Zpráva o činnosti finančního výboru 
7) Zpráva o činnosti výboru pro územní rozvoj 
8) POBERO – informace o činnosti, mimořádný členský vklad 
9) Rozpočtové opatření č. 8/2021 – informace zastupitelům 
10) Rozpočtové opatření č. 1/2022 – návrh 
11) Diskuze  
12) Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření společného školského obvodu spádové ZŠ – Zadní Třebaň 
13) Koupě id. 1/48 pozemku parc.č. 2974/16 - ul. Slunečná 
14) Přijetí daru – pozemek parc.č. 2506/3  
15) Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie – obec Srbsko 
16) Majetkové vyrovnání – areál Sokola v Tyršově stromořadí 
17) Záměr prodeje pozemků parc.č. 3725/19, parc.č. 2123/21 a parc.č. 2123/22 
18) Záměr prodeje pozemků parc.č. 192, parc.č. 2689/24 a parc.č. 2689/31 
19) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 
20) Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě 
21) Dotační spolufinancování rekonstrukce komunikací Na Vrážce   
22) Záměr prodeje pozemků parc.č. 3281/2 a parc.č. 3280/2 - ulice Náplavní 
23) Koncepce proseniorské politiky města  
24) Dar na účet velvyslanectví Ukrajiny, navýšení rozpočtové kapitoly na výdaje spojené 

s utečeneckou krizí  
25) Různé 
26) Závěr 

Pro: 11 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 1/ZM/23/2022 bylo schváleno. 
  

• K bodu 4 
Zpráva o činnosti rady města 
Rada města Řevnice se v období 25.11.2021 – 16.2.2022 sešla 11 x a projednala body, které jsou obsaženy v 
zápisech č. 135 – č.145. Souhrnná zpráva je součástí podkladového materiálu k bodu č. 4.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 25.11.2021 – 
16.2.2022.“ 
 

• K bodu 5 
Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
Schůzka kontrolního výboru se uskutečnila dne 20.1.2022. Výbor se zabýval následujícími body:  
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- vzal na vědomí soupis připravovaných investic města na rok 2021 -2027 

- další prověření legálnosti nové cesty k lesnímu divadlu (od silnice směrem na Mníšek) 

- apel na provedení reklamace na boxy na kola v přednádražním prostoru  

- žádost o konečné znění dohody s obyvateli domů v okolí lesního divadla související s nočním klidem a         

veřejným pořádkem 

- upozornění na konstrukční závadu nové lávky přes Nezabudický potok (v místech dilatace se tvoří kaluže a 

náledí) Kontrolní výbor žádá o uplatnění reklamace. 

Pro další období bude činnost výboru zaměřena na zajištění informací o zadluženosti města (jaké úvěry čerpáme 
a další výhledy) a dále na propojení vodovodu do lokality Za vodou 
 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru“ 
 

• K bodu 6 
Zpráva o činnosti finančního výboru 
Schůzky finančního výboru se uskutečnily ve dnech: 31.12.2021,31.1.2022 a 3.3.2022. Obsahem schůzek bylo: 
31.12.2021 – projednání rozpočtového opatření č.8/2021 a jeho doporučení ke schválení radě města, 31.1.2022 -
finanční výbor jednal o možném způsobu financování spoluúčasti města při rekonstrukci komunikací v oblasti 
Vrážky, vzal na vědomí předložené parametry investiční akce s tím, že o způsobu financování se bude dále 
jednat. Na výši potenciálního úvěru bude mít vliv i způsob poskytování dotace (průběžné proplácení) i plánované 
prodeje pozemků města, dále projednal FV nabídku od Unicredit Bank na úročení zůstatků na BÚ a shledal, že 
přechod k bance, která neposkytuje městu úvěry by byl v této době složitý, proto FV nedoporučuje předloženou 
nabídku UCB ke schválení. 
 3.3.2022 - Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. 1/2022 a doporučil jej ke schválení 
zastupitelstvem města. Výbor také projednal návrh na podporu Ukrajině, která bude projednávána jako 
samostatný bod zasedání zastupitelstva.  
 

 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
 
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru“ 
 
 

• K bodu 7 
Zpráva o činnosti výboru pro územní rozvoj 
Schůzky výboru pro územní rozvoj se uskutečnily dne 2.2.2022 a 1.3.2022.  Z jednání ze dne 2.2.2022 - hlavním 
prioritou výboru je dokončení územního plánu, další agendou, které se výbor chce věnovat jsou důležité 
rozvojové projekty města. Ing. Smrčka informoval výbor o postupu a jednání s pořizovatelem ÚP s ohledem na 
výsledek referenda a požadavků DOSS. Dále výbor projednal možnosti projektu FVE v areálu skládky a 
představení záměru rozšíření ZŠ (resp. školní jídelny).  Z jednání ze dne 1.3.2022 – projednání možnosti 
komunikace s veřejností k projektu nového pavilonu ZŠ a nabídku na způsobu zapojení veřejnosti do zadání 
studie. Zápisy ze schůzek i výsledná zpráva o činnosti jsou součástí podkladového materiálu k bodu č.7. 
 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Lojda – dotaz na aktuální stav vývoje územního plánu. Ing. Smrčka – v tuto chvíli se připravuje vše na 3. 
veřejné projednání a následnému schválení územního plánu do letních prázdnin. Pan Kvasnička doplnil, že ve 
výboru je shoda na tom, aby se ÚP schválil do komunálních voleb.  
 
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro územní rozvoj.“ 
 

• K bodu 8 
POBERO – informace o činnosti, mimořádný členský vklad 
Starosta města představil zastupitelům ředitele společnosti POBERO s.r.o. pana Jana Marka, který představil 
průběh příprav meziobecní svozové firmy k činnosti od 1.7. 2022 (personální zajištění, technika, zázemí, finanční 
plán, kalkulace pro obce atd.).   
Dále je zastupitelům předkládán ke schválení návrh na uhrazení mimořádného členského vkladu do DSO 
Poberounské odpady ve výši 100,- Kč na obyvatele (celkem ze všech obcí 27.000 obyvatel). Mimořádný členský 
vklad použije DFSO na příplatek mimo základní kapitál do POBERO s.r.o., ze kterého budou financovány náklady 
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na rozjezd společnosti (viz přiložený finanční plán). Původní záměr, který spočíval v úhradě předplacení služeb 
od obcí nebyl účetní firmou doporučen, a to z důvodu nemožnosti časově rozlišit uhrazený předplatek na přesně 
daná období. Finanční plán neuvažuje v tuto chvíli o příjmů z dotací. DSO, resp. POBERO, ovšem o dotační 
financování bude usilovat. V případě získání dotace se bude jednat o výrazné snížení prvotních nákladů, které 
budou mít i dopad do finančního plánu a vznikl prostor pro případné vrácení příplatku. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ředitel společnosti POBERO, pan Marek představil zastupitelům strategii společnosti, finanční plán a vývoj 
budoucí činnosti. Z řad zastupitelů zazněly doplňující dotazy, např. zda je v kalkulacích promítnuta aktuální 
stoupající cena pohonných hmot (Ing. Lojda), další strategie likvidace odpadů – koncové zpracování odpadu 
v budoucnu (P.Kvasnička).  
 
19.43 – příchod p.Hrubý – přítomno 12 zastupitelů  
 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku Dobrovolnému 
svazku obcí Poberounské odpady, IČ 11945486, se sídlem Karlštejn 185, 267 Karlštejn, jehož je 
obec/město členem. Výše příspěvku je stanovena na 100 Kč za každého obyvatele města ke dni 
31.12.2021. Příspěvek bude použit na pokrytí nákladů spojených s rozjezdem společnosti POBERO 
Poberounské odpady s.r.o., dceřiné společnosti dobrovolného svazku.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 2/ZM/23/2022 bylo schváleno. 
  

• K bodu 9 
Rozpočtové opatření č. 8/2021 – informace zastupitelům 

Na základě pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku od 
posledního jednání zastupitelstva města do konce roku 2021, které zastupitelstvo města schválilo na svém 
zasedání dne 13. 12. 2021 (viz. zápis č. 22 ze dne 13. 12. 2021) byl dne 31. 12. 2021 radou města na jejím 139. 
jednání schválen návrh rozpočtového opatření č. 8/2021, který upravuje schválený rozpočet na rok 2021 tak, že 
se na straně příjmů i výdajů snižuje částku o 528.565,96 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na 
rok 2021 na straně příjmů 126.702.916,49 Kč (126.703 tisíc Kč) a na straně výdajů 130.625.190,04 Kč (130.625 
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 
146.725.190,04 Kč (146.725 tisíc Kč) a položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků) činí výdaje 146.725.190,04 Kč (146.725 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 8/2021 
schodkový.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o schválení rozpočtového opatření č. 8/2021 Radou 
města Řevnice dne 31.12.2021.“  

 
 

• K bodu 10 
Rozpočtové opatření č. 1/2022 – návrh  

Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 1/2022, který upravuje schválený 
rozpočet na rok 2022 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 1.967.748,87 Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2022 na straně příjmů 107.031.073,87 Kč (107.031 tisíc Kč) a na straně výdajů 
114.346.073,87 Kč (114.346 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 128.552.073,87 Kč (128.552 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 128.552.073,87 Kč (128.552 tisíc Kč). 
Rozpočet je po rozpočtové změně č. 1/2022 schodkový. Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků 
uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím dlouhodobých finančních prostředků. Návrh rozpočtového 
opatření byl předložen finančnímu výboru k projednání dne 3.3.2022. 
 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
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19.57 – odchod zastupitel Ing. Řezáč – přítomno 11 zastupitelů  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2022 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 1.967.748,87 Kč. Celkem tedy po této úpravě 
činí rozpočet města na rok 2022 na straně příjmů 107.031.073,87 Kč (107.031 tisíc Kč) a na straně výdajů 
114.346.073,87 Kč (114.346 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 128.552.073,87 Kč (128.552 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 
8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 128.552.073,87 
Kč (128.552 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 1/2022 schodkový. Schodek je kryt přebytkem 
finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím dlouhodobých finančních 
prostředků.“ 

Pro: 11 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 3/ZM/23/2022 bylo schváleno. 
 
20.00 – příchod zastupitele Ing. Řezáče – přítomno 12 zastupitelů  
 

• K bodu 11 
Diskuze 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ---- 
 

• K bodu 12 
Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření společného školského obvodu spádové ZŠ – Zadní Třebaň 
V případě, že obec zřizuje pouze jednu základní školu a ta nemá zřízeny všechny ročníky, musí mít uzavřenou 
dohodu s jinou obcí o vytvoření společného školského obvodu základní školy za účelem zajištění povinné školní  
docházky v ročnících, které nemá ve své škole zřízeny. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijímat 
žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu této školy až do výše povoleného počtu žáků uvedené ve 
školském rejstříku. 
Město Řevnice uzavřelo dne 12.10.2017 s obcí Zadní Třebaň dohodu o vytvoření společného školského obvodu 
spádové základní školy, na základě, které je ZŠ Řevnice spádovou školou pro žáky 5. – 9. ročníku ze Zadní 
Třebaně Základní a mateřská škola Zadní Třebáň má nově i 5. ročník (dříve jen 1. – 4. ročník).  
Zastupitelstvu je proto předkládáno k projednání uzavření dodatku, kterým bude zúžen společný školský obvod 
Základní školy Řevnice na území obce Zadní Třebaň na poskytování základního vzdělávání pouze v 6. – 9. 
ročníku ZŠ Řevnice.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření společného 
školského obvodu spádové základní školy uzavřené dne 12.10.2017 mezi městem Řevnice a obcí Zadní 
Třebaň, jehož předmětem je zúžení společného školského obvodu Základní školy Řevnice na území obce 
Zadní Třebaň na poskytování základního vzdělávání v 6. – 9. ročníku ZŠ Řevnice (původně v 5. - 9. 
ročníku).“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 4/ZM/23/2022 bylo schváleno. 
 

• K bodu 13 
Koupě id. 1/48  pozemku parc.č. 2974/16 - ul. Slunečná 
Zastupitelstvu je předkládána k projednání koupě spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/48 pozemku parc. č. 
2974/16 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o celkové výměře 1112 m2 od manželů Steidlových. Podíl činí 23,17 
m2. Jedná se o část veřejné komunikace v ulici Slunečná. Prodávající souhlasí s kupní cenou 100,- Kč/m2, za 
kterou město pozemky pod komunikacemi již více než 10 let vykupuje. Cena za podíl je tedy 2317,- Kč (23,17 m2 
x 100,- Kč).  
Pozemek parc.č. 2974/16 má v současné době 6 spoluvlastníků, město vlastní id. 29/32.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
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V rozpravě vystoupili: ---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje koupi id. 1/48 pozemku parc. č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k.ú. Řevnice o celkové výměře 1112 m2 od manželů Ing. K. Steidla a Mgr. D. 
Steidlové, oba trvale bytem Praha za kupní cenu 2.317,- Kč (100,- Kč/m2) a uzavření kupní smlouvy.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 5/ZM/23/2022 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 14 
Přijetí daru – pozemek parc.č. 2506/3  
Zastupitelstvu je předkládáno k projednání přijetí daru – pozemku parc.č. 2506/3 o výměře 94 m2. Pozemek 
vznikne oddělením z pozemku parc.č. 2506 v k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2508-33/2021. Jde 
o budoucí prodloužení ulice Vraného. Na pozemku bude realizována část stavby nové komunikace, která bude 
sloužit jako obslužná komunikace pro stávající rodinný dům a budoucí zástavbu rodinných domů.  
Převést tento pozemek bezplatně městu je závazek investora vyplývající ze smlouvy o územním rozvoji uzavřené 
dne 20.5.2021 mezi městem Řevnice a Marií K. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje přijetí daru, a to pozemku parc.č. 2506/3 o výměře 94 m2, který 
vznikne oddělením z pozemku parc.č. 2506 v k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2508-
33/2021 ze dne 20.12.2021 a uzavření darovací smlouvy.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 6/ZM/23/2022 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 15: 
Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie – obec Srbsko 
Zastupitelstvu je předkládáno k projednání a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice a 
obcí Srbsko o zajišťování činnosti obecní policie podle zákona o obecní policii.  Na základě této smlouvy bude 
vykonávat Městská policie Řevnice úkoly obecní policie na území obce Srbsko. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou se 4měsíční výpovědní lhůtou.  
Základní časový rozsah plnění úkolů městské policie na území obce Srbsko je stanoven na 4 hodiny týdně (208 
hodin ročně) s vybaveným služebním vozidlem v nepravidelný den a dobu. Směny budou vykonávány v době, ve 
dnech a počtem strážníků dle dohody mezi starostou obce Srbsko a velitelem Městské policie Řevnice. Obec 
Srbsko bude hradit městu Řevnice 97.760,- Kč za kalendářní rok (470,- Kč/1 hodina/1 strážník).  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Rozpravy k tomuto bodu se zúčastnila vrchní strážnice MP Řevnice paní Matoušková, která zodpověděla i 
některé dotazy zastupitelů, které přímo nesouvisí se smlouvou s obcí Srbsko. Dotazy byly směrovány např. na 
měření rychlosti v obci (Ing. Lojda), přecházení dětí a asistence policie (MUDr. Dercová), odstraněné lavičky 
z prostoru parčíku u přejezdu (Ing. arch. Čermáková).  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění činnosti obecní 
policie mezi městem Řevnice a obcí Srbsko, jejímž předmětem je zabezpečení výkonu činnosti Městské 
policie Řevnice podle zákona o obecní policii na území obce Srbsko v rozsahu 4 hodiny týdně (tj. 208 
hodin/rok) za úhradu 470,- Kč/1 hodina/1 strážník, tj.  97.760, - Kč za kalendářní rok. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou se 4měsíční výpovědní lhůtou.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 7/ZM/23/2022 bylo schváleno. 
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• K bodu 16 
Majetkové vyrovnání – areál Sokola v Tyršově stromořadí 
Na město se obrátil pobočný spolek TJ Sokol Řevnice se žádostí o vyřešení historických nesrovnalostí ve 
vlastnictví pozemků v areálu Sokola v Tyršově stromořadí. Areál patří Sokolu od 30. let 20. století, V souvislosti 
s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci šaten a hygienického zařízení v areálu spolek zjistil, že některé 
pozemky v oploceném areálu Sokola jsou ve vlastnictví města Řevnice.  
Situace Sokola přesně odpovídá institutu tzv. mimořádného vydržení dle §1095 občanského zákoníku v platném 
znění, který řeší situace, kdy se někdo po dlouhou dobu, často od nepaměti, chová jako vlastník, ale není 
schopen doložit právní důvod, na jehož základě se domnívá, že má k příslušné nemovitosti vlastnické právo. 
§ 1095 stanoví: “Uplyne-li doba dvojnásobně dlouhá, než jaké by bylo jinak třeba zapotřebí, vydrží držitel 
vlastnické právo, i když neprokáže právní důvod, na kterém se jeho držba zakládá. To neplatí, pokud se mu 
prokáže nepoctivý úmysl.“ Úprava mimořádného vydržení má podmínku, že v případě mimořádného vydržení 
nemovitých věcí je zásadní délka 20 let držby a je zcela vynechán požadavek na existenci právního titulu držby. 
Ten, kdo je v pozici vydržitele, musí pro uplatnění vydržení podat žalobu k soudu na určení vlastnického práva 
mimořádným vydržením. Jestliže se nepodaří protistraně, jejíž nemovitost vydržitel užívá, prokázat nepoctivý 
úmysl vydržitele, soud určí, že je vlastníkem nemovitosti. 
Protože zde zjevně neexistuje nepoctivý úmysl Sokola, je podávání žaloby zbytečné a nejjednodušším řešením je 
vzájemné darování pozemků.  
Město daruje TJ Sokol Řevnice pozemky uvnitř oploceného areálu (celkem 977 m2) a naopak Sokol daruje městu 
Řevnice část pozemku parc.č. 1050/5 vně oplocení (64 m2). Většina pozemků, které město daruje Sokolu, jsou 
svahy se vzrostlými stromy.   
Zastupitelstvo schválilo záměr darování pozemků na svém zasedání 13.12.2021. 
V darovací smlouvě bude sjednán zákaz zcizení a zatížení darovaných pozemků (a zapsán do KN) s výjimkou 
pozemku parc.č. 1049/1 o výměře 37 m2, na kterém stojí část budovy klubovny.   
 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----- 
 
Ing. Kozák u tohoto bodu oznámil střet zájmů. 
 
Starosta dává hlasovat o návrzích usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje darování (bezúplatný převod) těchto pozemků v obci a k.ú. 
Řevnice pobočnému spolku TJ Sokol Řevnice, IČ: 16949137: 
- parc.č. 1049/1 o výměře 37 m2,   
- parc.č. 1050/6 o výměře 33 m2,   
- parc.č. 1050/7 o výměře 524 m2,   
- parc.č. 1050/8 o výměře 280 m2,   
- parc.č. 1050/9 o výměře 96 m2, 
- parc.č. 800/2 o výměře 6 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 800 na základě geometrického 

plánu č. 2504-65/2021 ze dne 13.12.2021 a  
- parc.č. 3553/8 o výměře 1 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3553/1 na základě 

geometrického plánu č. 2504-65/2021 ze dne 13.12.2021. 
Jedná se o pozemky uvnitř oploceného areálu spolku v ulici Tyršovo stromořadí. V darovací smlouvě 
bude sjednán zákaz zcizení a zatížení darovaných pozemků s výjimkou pozemku parc.č. 1049/1, na 
kterém stojí část budovy klubovny. 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 8/ZM/23/2022 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje přijetí daru od pobočného spolku TJ Sokol Řevnice, a to 
pozemku parc.č. 1050/15 o výměře 64 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 1050/5 v k.ú. 
Řevnice na základě geometrického plánu č. 2504-65/2021 ze dne 13.12.2021.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 9/ZM/23/2022 bylo schváleno. 
 

• K bodu 17 
Záměr prodeje pozemků parc.č. 3725/19, parc.č. 2123/21 a parc.č. 2123/22 

https://www.realitymorava.cz/
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V souvislosti se zpracováním projektu rekonstrukce ulice U Prodejny a Malého náměstí bylo zjištěno, že jsou k 
zahradě rodinného domu č.p. 1189 (parc.č. 3725/13) „připloceny“ pozemky města. 
Město nechalo vypracovat geometrický plán pro rozdělení pozemků, ze kterého vyplynulo, že je „připloceno“ 
celkem 48 m2. Tyto pozemky plánuje město prodat vlastníkovi rodinného domu č.p. 1189, resp. vlastníkovi 
pozemku parc.č. 3725/13. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Manželé Čepelovi (majitelé předmětného pozemku) zastupitelům přednesli historický vývoj aktuálního stavu 
pozemku a požádali, aby město zvážilo způsob a cenu odkupu předmětného pozemku.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje záměr prodeje těchto pozemků v k.ú. Řevnice: 
- parc.č. 3725/19 o výměře 36 m2, který vznikne na základě geometrického plánu č. 2511-84/2021 a 
- parc.č. 2123/21 o výměře 9 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 2123/3 na základě 

geometrického plánu č. 2511-84/2021 a  
- parc.č. 2123/22 o výměře 3 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 2123/4 na základě 

geometrického plánu č. 2511-84/2021. 
Jedná se o pozemky „připlocené“ k zahradě rodinného domu č.p. 1189.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 10/ZM/23/2022 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 18 
Záměr prodeje pozemků parc.č. 192, parc.č. 2689/24 a parc.č. 2689/31 
Zastupitelstvu je předkládán k projednání záměr prodeje pozemků parc.č. 192 o výměře 77 m2 (zastavěná plocha 
a nádvoří), parc.č. 2689/24 o výměře 543 m2 (ostatní plocha, zeleň) a parc.č. 2689/31 o výměře 38 m2 (zastavěná 
plocha a nádvoří) společnosti 2 Q spol. s r.o.  
Pozemky byly cca do roku 2010 v majetku Českých drah, od nich je koupilo město Řevnice. 
Pozemky se nacházejí v ochranném pásmu dráhy železniční trati.  
Na pozemku parc.č. 192 je postavena budova č.p. 1087, kterou vlastní společnost 2 Q spol. s r.o., pozemek 
parc.č. 2689/24 tvoří zahradu budovy č.p. 1087 a je oplocen. Součástí pozemku parc.č. 2689/31 je stavba bez 
č.p./č.e. (tzv. Kůlna). Společnost 2 Q spol. s r.o. má zákonné předkupní právo vlastníka stavby na cizím pozemku 
(§ 3056 občanského zákoníku) k pozemku parc.č. 192.   
Přes pozemek parc.č. 2689/24 vede kanalizační řad do lokality „za vodou“, pozemek je zatížen věcným 
břemenem vedení kanalizace pro veřejnou potřebu ve prospěch města Řevnice. Město vlastní i kanalizační 
přípojku včetně šachty a čerpadla k domu č.p. 1087, tu by bylo vhodné bezplatně převést do vlastnictví 
společnosti 2 Q. Město dále hodlá do pozemku parc.č. 2689/24 uložit ještě také vodovodní řad do lokality „za 
vodou“, proto je potřeba, aby součástí kupní smlouvy byl závazek kupujícího uzavřít budoucí smlouvu o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě.  
V pozemku parc.č. 2689/24 jsou uloženy sdělovací a elektrické kabely společnosti ČD – Telematika a.s., věcné 
břemeno v katastru nemovitostí vloženo není, ale jedná se o břemeno s veřejnoprávním prvkem.  
Správa železnic (dříve Správa železniční dopravní cesty) v pozemku žádné inženýrské sítě nemá. 
Kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Smrčka uvedl, že město by rádo zrealizovalo připravené projekty na rekonstrukce místních komunikací a 
prodejem tohoto pozemku by bylo možné získané prostředky investovat právě do těchto investičních akcí. 
Vzhledem k vývoji cen ve stavebnictví, inflaci a nedostatku stavebního materiálu je do budoucna možné značné 
zpomalení takového typu investic.  
Pan Kvasnička upozornil na nesouhlasné stanovisko nepřítomného Ing. Černého k tomuto bodu. Dále v rozsáhlé 
diskuzi mimo jiné zmínil zařazení pozemku v novém územním plánu (nově bude v sekci C1, tedy možnost 70% 
zastavitelnost a dobrá zhodnotitelnost), vidí zde střet zájmů zastupitele Ing. Kozáka, který se dotázal, v čem 
spatřuje pan Kvasnička střet zájmů. Reakce pana Kvasničky: za a) vlastníkem budov je Ing. Kozák resp. spol. 
2Q, kde je Ing. Kozák funkcionářem, za b) když došlo ke koupi od původního vlastníka, byl majetkový stav 
pozemku znám a za c) je Ing. Kozák radním a tam je střet zájmů jasný. Ing. Kozák reagoval dotazem, v čem 
spočívá střet zájmů společnosti 2Q? Společnost 2Q se snaží o vybudování a zkvalitnění života v Řevnicích. Myslí 
si, že město se na rozdíl od 2Q o své pozemky nestará tak dobře jak by mělo (např. předzahrádka na náměstí u 
čp.4, nebo provoz pronajatého pozemku s budovou „Kůlny“), zmínil také historické nabídky na odprodej pozemku 
předchozímu vlastníkovi. Střet zájmů by viděl v případě, že by zde byl jiný projekt, který by se současným 
záměrem 2Q kolidoval. V současné chvíli vzhledem k činnosti, kterou vykonávají (provoz Kůlny a údržba jejího 
okolí) střet zájmů v pravém smyslu nevidí. Pan Kvasnička podotkl, že Ing. Kozák je radním již druhé období a tím 
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pádem mohl iniciovat např. větší zájem o městské pozemky v rámci údržby města. Dále je přesvědčen, že 
vzhledem ke zmíněnému stavu nemovitostí cena nebude příliš vysoká, a tedy mu celkově tato strategie nepřijde 
správná. Doplnil, že předchozí majitel město oslovil se žádostí o odkup pozemku, ale ke koupi nedošlo z důvodu 
nabídky města za tržní cenu odkupu.  
 zajištění možnosti výstavby infrastruktury nebo její obnovy na pozemku. Ing. Smrčka potvrdil, že pozemek byl již 
dříve nabízen k odprodeji předchozímu vlastníkovi, který neměl o koupi zájem i za sníženou cenu, která byla 
odůvodněna blízkostí železniční trati. Dále podotkl, že podobná situace byla ohledně hlasování u prodeje č.p. 2, 
také tam byla diskuze, zda prodat či ne, která se nakonec vyřešila formou architektonické soutěže, kdyby se tedy 
v tu dobu použil stejný argument jako u dnešního bodu, projekt Corso by nevznikl. Dalším „sporným“ bodem je i 
prodej budovy dnešního pivovaru (budova starého nádraží), i zde je často slyšet názor, že město mělo mít 
možnost zpětného odkupu budovy, ale smluvně bohužel nebyl takový postup ošetřen.  
Pan Kvasnička reakce: s budovou pivovaru obecně problém nemá, ale nelíbí se mu způsob, jakým byla 
nemovitost nabyta. Původně, se objekt nabízel ve veřejné soutěži, nikdo se nepřihlásil a následně se objevil 
zájem spolku Náruč, která měla záměr zde vybudovat výrobnu těstovin. Ze záměru později sešlo a pan 
Kvasnička by považoval za korektní, kdyby spolek jednal s městem o zpětném odkupu, k čemuž nedošlo a zvolili 
cestu přímého prodeje. 
Ing. Kozák reakce: v první řadě sdělil, že jedna z budov byla zakoupena v dražbě (domeček u trati, bývalý majitel 
pan S.), vzhledem k umístění domku nebylo záměrem zde budovat prostor pro trvalé bydlení. Jako možnost tedy 
vidí i odkup pozemku pod domkem, souhlas s přístupem na pozemek formou věcného břemene, zaplatí méně a 
vše může zůstat tak jako doposud s tím, že město se o pozemky a jejich údržbu bude dále starat. Je potřeba 
vidět tedy tuto věc z obou stran, společnost 2Q je ochotna akceptovat cenu a dále pozemek udržovat a 
provozovat jako veřejný prostor.  
Pan Kvasnička odpověděl, že není potřeba ani prodávat pozemek pod budovou, vše může zůstat tak jak je to 
nyní, tedy pozemek pronajímat.  
Ing. Smrčka uvedl, že pro případné investice může být problematická nejednotnost vlastníka budovy a pozemku. 
Pan Kvasnička oponoval, že v případě záměrů města problém nevidí a vzhledem k nabytí budovy domku 
v dražbě, musel být jasný stav pozemku, tedy s tímto vědomím 2Q do dražby šlo.  
Ing. Lojda je názoru, že pozemky a jejich vlastnictví by se mělo slučovat. V tomto případě má dojem, že se pletou 
dohromady dvě věci, tj. pozemek pod budovou a další plocha. Dotázal se, zda je záměr veřejný a jakým 
způsobem by se případně postupovalo, kdyby se přihlásil jiný zájemce? 
Ing. Smrčka – pokud by se přihlásil jiný zájemce musela by se řešit metoda prodeje (např. obálková nebo 
dražba). 
Ing. Šupáčková vznesla dotaz na Ing. Kozáka, jakým způsobem hodlá pozemky, resp. areál využít? 
Ing. Kozák reakce: místo by společnost dále ráda udržela jako jakousi „oázu klidu“, v plánu je vylepšení 
stávajících objektů kůlen. Žádné zásadní stavby ani jiné větší úpravy nejsou i díky vedení inženýrských sítí 
možné. Pozemek by tedy byl provozován v podobném duchu jako dosud.  
o odprodeji se vždy jednalo z podnětu bývalého vlastníka Obnovu nebo výstavbu infrastruktury přes pozemek je 
možné a nutné ošetřit formou věcného břemene. V současné době je zájem ze strany města i nového vlastníka 
přilehlých nemovitostí o koupi těchto pozemků. Ing. Kozák, jako současný vlastník přilehlých nemovitostí, má 
zájem o odkup hlavně z důvodu sjednocení vlastnictví budova – pozemek a možnosti revitalizace zanedbaného 
prostoru. Střet zájmů zde zcela nevidí, ale v hlasování jej ohlásí, neboť je ochoten akceptovat cenu, která vzejde 
ze znaleckého posudku. V diskuzi dále vystoupili Ing. Šupáčková, MUDr. Dercová – přednesla své stanovisko 
k aktuální nevhodnosti načasování prodeje, a to z důvodu zmíněných možných investičních akcí města na 
předmětných pozemcích i blížícímu se termínu komunálních voleb.  
 a Ing. Lojda.  
 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.  
Ing. Kozák u tohoto bodu oznámil střet zájmů.  
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje záměr prodeje těchto pozemků v k.ú. Řevnice:  
- parc.č. 192 o výměře 77 m2 (zastavěná plocha a nádvoří),  
- parc.č. 2689/24 o výměře 543 m2 (ostatní plocha, zeleň) a  
- parc.č. 2689/31 o výměře 38 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. 
společnosti 2 Q spol. s r.o. (společnost 2 Q má zákonné předkupní právo vlastníka stavby na cizím 
pozemku k pozemku parc.č. 192).“ 

Pro: 8 zastupitelů 

Proti: 1 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 3 zastupitelů 

Usnesení č. 11/ZM/23/2022 bylo schváleno. 
 

• K bodu 19 
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 
Zastupitelstvu je překládáno k projednání vydání obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, která nahradí obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2021, o nočním klidu.  
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Vyhláška o nočním klidu stanovuje výjimečné případy (silvestrovská noc, „čarodějnice“, hudební festivaly 
Rockový Slunovrat, Porta a Rockabilly CZ Rumble), při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než 
stanoví zákon (dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny).  
Důvodem pro vydání nové vyhlášky je vrácení konání festivalu Rockový Slunovrat v roce 2022 zpět na červen, u 
festivalu Rockový Slunovrat dochází také ke změně vymezení doby nočního klidu – nově bude stejná jako u 
festivalů Porta a Rockabilly CZ Rumble, tj. od 00:00 hodin do 6:00 hodin (hudební produkce skončí o půlnoci). 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice vydává obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu ve znění, které je 
přílohou tohoto zápisu.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 12/ZM/23/2022 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 20 
Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě 
Zastupitelstvu je překládáno k projednání vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejně přístupném místě, která nahradí obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství ze dne 29.9.2008. 
Důvodem vydání nové vyhlášky je rozšíření výčtu veřejně přístupných míst, na který bude platit zákaz 
konzumace alkoholu. Jde například o „parčík“ u železničního přejezdu na Palackého náměstí, koupací louku 
v Karlštejnské ulici nebo tzv. „staré“ fotbalové hřiště.   
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Přítomná vrchní strážnice MP Řevnice paní Matoušková i u tohoto bodu na dotazy zastupitelů a vysvětlila nutnost 
přijetí nové vyhlášky, neboť současně platná vyhláška nepokrývá prostor, který je aktuálně útočištěm závadných 
občanů, jež není možné legálním způsobem umravnit. P. Kvasnička vznesl např. dotaz, kam je možné umístit 
podnapilé osoby. P. Matoušková sdělila, že smluvně město spadá pod Kolín, který ovšem nemá dostatečnou 
kapacitu, je tedy třeba mít možnost postihu např. formou pokuty.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města Řevnice vydává obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejně přístupném místě ve znění, které je přílohou tohoto zápisu.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 13/ZM/23/2022 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 21 
Dotační spolufinancování rekonstrukce komunikací Na Vrážce   
Město podalo žádosti o dotaci do Národního programu životní prostředí výzvy č. 10/2021 Specifický cíl 1.5. 
udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích, aktivita 1.5.E Hospodaření se srážkovými vodami 
v intravilánu obcí, název projektu : Rekonstrukce povrchů a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Řevnice 
– Vrážka s celkovými  náklady 106.960.041,- Kč včetně DPH (z toho stavební náklady   85.373.728,- bez DPH + 
17.928.483,- Kč DPH, náklady ostatní - projekt, propagace, dozory, admin  3.023.000,- Kč bez DPH + 634.830,- 
Kč DPH). Výše dotace 91 % z uznatelných nákladů 67.136.902, - Kč a spoluúčast města včetně neuznatelného 
DPH 39.823.139, -Kč. Z toho město již uhradilo na zpracování projektové dokumentace 1.540.000, -Kč. 
Předmětem projektu je hospodaření se srážkovými vodami a nové propustné povrchy v ulicích U prodejny, Malé 
náměstí, Na Vrážku, Škrétova, Dr. Pecla, Klicperova, Seifertova, Škroupova, Selecká chodník. 
Město Řevnice spolu s projektantem konzultovalo podanou žádost a bylo ubezpečeno, že po doplnění žádosti 
bude žádost postoupena ministerstvu s doporučením k financování. Zároveň při konzultaci bylo ze strany SFŽP 
doporučeno zahájit soutěž na dodavatele (a to ze dvou důvodů - „zastarání“ rozpočtu a v případě soutěže 
v letních měsících by vzhledem k objemu zakázky nemusela být již kapacita). Do soutěže bude nutné dát 
podmínku smlouva o dílo bude účinná v okamžiku ROPD. Zároveň je nutné připravit spolufinancování akce. 
Město Řevnice dle současně schváleného rozpočtu bude k 11/2022 zcela bez úvěrového zatížení. Návrh 
spolufinancování akce je úvěrové financování 20 mil. Kč, z prodeje pozemků parc.č. 3281/2 o výměře 833 m2 a 
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pozemku parc.č. 3280/2 o výměře 853 m2  (předpoklad minimálně 15 mil. Kč) a zbývající část z rozpočtové 
rezervy.   
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:   
P. Kvasnička dále vidí jako nešťastné řešení plánovaný systém zjednosměrnění ulic v dotčené lokalitě. Ing. 
Smrčka – bude nutné se s novým systémem naučit fungovat, komunikace není pro obousměrný provoz vhodná. 
Projekt by měl řešit i parkování a zeleň.   
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr financování spoluúčasti dotační akce z Národního programu 
životní prostředí výzvy č. 10/2021 Specifický cíl 1.5. udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích, 
aktivita 1.5.E Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí, název projektu : Rekonstrukce 
povrchů a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Řevnice – Vrážka tak , že úvěrové financování 
bude ve výši 20 mil. Kč, z prodeje pozemků parc.č. 3281/2 o výměře 833 m2 a pozemku parc.č. 3280/2 o 
výměře 853 m2   (předpoklad minimálně 15 mil. Kč) a zbývající část ve výši 4.823.139 z rozpočtové 
rezervy“. 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 14/ZM/23/2022 bylo schváleno. 
 

• K bodu 22 
Záměr prodeje pozemku  parc. č. 3281/2 a parc.č. 3280/2 - ulice Náplavní 
Zastupitelstvu města je předkládán k projednání záměr prodeje pozemku parc.č. 3281/2 o výměře 833 m2 a 
pozemku parc.č. 3280/2 o výměře 853 m2. Pozemky se nacházejí v Náplavní ulici. Prodej bude realizován ve 
výběrovém řízení obálkovou metodou.  
Na příští zasedání zastupitelstva budou zastupitelům předloženy ke schválení podmínky výběrového řízení, které 
budou obsahovat i nejnižší požadovanou cenu (stanovena na základě znaleckého posudku). 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
P. Kvasnička opět upozornil na nesouhlasné stanovisko nepřítomného Ing. Černého a dále vznesl dotaz, zda 
pokud by se nepovedl prodej pozemků, které mají částečně pokrýt spoluúčast města na projektu, a tím se navýšil 
plánovaný úvěr, do jaké hodnoty je město ochotno zajít? Ing. Smrčka – předpokládá, že finální podoba žádosti o 
úvěr se odvine od vysoutěžené ceny. Následně je potřeba vyřešit, v rámci zastupitelstva či finančního výboru, za 
jakou cenu se spoluúčast vyplatí, tedy kam až je město ochotno zajít. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 3281/2, orná půda, o výměře 833 m2 a 
pozemku parc.č. 3280/2, ostatní plocha, o výměře 853 m2, oba v obci a k.ú. Řevnice, a to ve výběrovém 
řízení obálkovou metodou, výnos z prodeje bude použit na spolufinancování akce Rekonstrukce povrchů 
a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Řevnice – Vrážka. Podmínky výběrového řízení budou 
předloženy zastupitelům ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 15/ZM/23/2022 bylo schváleno. 
 

• K bodu 23 
Koncepce proseniorské politiky města 
Město Řevnice má zájem podat žádost o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí z programu „Obec 
přátelská rodině a seniorům 2022“. Z této dotace by bylo možné hradit náklady na materiálové vybavení (senior 
point by mohl vzniknout v penzionu – přiložený plánek) a aktivity se seniorskými skupinami (Univerzita třetího 
věku, kroužky v ZUŠ, zájezdy apod.).  Podmínkou podání žádosti o dotaci (do konce března 2022) je schválený 
rámcový materiál – koncepce rozvoje proseniorské politiky. Návrh koncepce je v podkladových materiálech.       
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
"Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje koncepci proseniorské politiky města Řevnice na období 2022-
2026“   
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Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 16/ZM/23/2022 bylo schváleno. 
 

• K bodu 24 
Dar na účet velvyslanectví Ukrajiny, navýšení rozpočtové kapitoly na výdaje spojené s utečeneckou krizí 
V souvislosti s humanitární krizí a válečným stavem po napadení Ukrajiny armádou Ruské federace a po 
projednání v radě města a finančním výboru je předkládán zastupitelům ke schválení návrh poskytnutí daru v 
hodnotě 500 tis. Kč ukrajinské ambasádě (o jeho nejlepším využití ambasáda rozhodne sama dle aktuálních 
potřeb). 
Dále je nutné v rozpočtu vyčlenit částku 300 tis. Kč na humanitární činnost, která bude poskytována v Řevnicích. 
Jedná se např. o dovybavení městských bytů, které budou použity pro ubytování uprchlíků, materiální podporu 
ubytovaných v kempu či podobných ubytovacích zařízeních (již bylo např. dodáno městské štípané dřevo, 
kontejner na odpady), podporu stravování uprchlíků a jejich hygienické vybavení. V tento okamžik je složité 
odhadnout rozsah této podpory či její případná následná částečná refundace, proto bude definice na účel využití 
širší (humanitární pomoc).  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
MUDr. Dercová sdělila, že vzhledem ke své profesi se z etického hlediska zdrží hlasování u poskytnutí daru 
ukrajinské ambasádě, jelikož finanční prostředky může ambasáda využít např. na vyzbrojení. Ing. Smrčka ještě 
doplnil, že město připravuje zřízení transparentního účtu na veřejnou sbírku, která by byla určena na pomoc 
válečným uprchlíkům. Konkrétní přidělení prostředků bude předmětem jednání rady města v nejbližších dnech. 
Ing. Šupáčková upozornila, že je nutné přijmout jasná pravidla pro rozdělování prostředků na pomoc uprchlíkům. 
Dále v rozpravě vystoupil p. Kvasnička, který vyjádřil své souhlasné stanovisko k poskytnutí podpory ukrajinské 
ambasádě i když není nadšen z faktu, že peníze mohou být použity na zbrojení.  
 
Starosta předkládá na vědomí zastupitelům stanovisko zastupitelstva města (bez hlasování): 
„Zastupitelstvo města odsuzuje válečnou agresi ze strany Ruské federace vůči státu Ukrajina a jeho 
civilním obyvatelům.  
 
Starosta dává hlasovat o návrzích usnesení.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 500.000, - Kč na účet číslo 
304452700/0300 zřízený Ukrajinským velvyslanectvím a ukládá zařazení poskytnutého daru do nejbližšího 
rozpočtového opatření.“  

Pro: 11 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 17/ZM/23/2022 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění částky 300.000, - Kč z rozpočtu města na krytí nákladů v souvislosti 
s humanitární pomocí ukrajinským běžencům a ukládá zařazení poskytnutého daru do nejbližšího 
rozpočtového opatření.“  

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 18/ZM/23/2022 bylo schváleno. 
 

• K bodu 25 
Různé  
Informace ze strany IDSK k odmítnutí uzavření smlouvy na financování dopravy: 
Linka S7 – v rámci systému Standardů dopravní obslužnosti (SDO) IDSK počítá s ročním vyúčtováním 
skutečného rozsahu dopravy. Ten je sledován od 1. 1. 2022 na denní bázi provozu jednotlivých spojů. Odřeknuté 
spoje tedy nebudou obcím účtovány a případný přeplatek bude použit na úhradu záloh v následujícím roce. 
Linka 632 – příspěvek na linku vychází z principů funkčnosti matematického modelu SDO, kdy jsou obyvatelé 
rozděleni mezi linky v obci dle významnosti těchto linek pro obsluhu konkrétní obce. Ačkoliv má linka 632 v naší 
obci minimální váhu (nelze mít nulovou), vzniká zde relativně velký příspěvek. Provoz linky 632 bude ovšem 
redukován nejspíše ke změně JŘ na začátku března na přání obcí Podbrdska. Tím pádem dojde k výraznému 
poklesu (velmi pravděpodobně se bude jednat o redukci na úroveň standardního rozsahu provozu, tudíž 
příspěvek obcí na lince klesne na nulu).  
Po vyjasnění rozsahu provozu na Lince 632 bude  naše město kontaktováno s novou výší kalkulace. Tento úkon 
je očekáván během prvního čtvrtletí. 
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Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
MUDr. Dercová vznesla dotaz k rozmístění (resp. konkrétnímu umístění prahu až za křižovatkou) zpomalovacích 
prahů v ulici V Luhu. Ing. Smrčka sdělil, že konečné umístění bylo realizováno podle projektu dopravního 
inženýra a stanoviska dopravní policie. Pan Kvasnička konstatoval, že krom jedné výjimky se u tohoto opatření 
nesetkal se souhlasným stanoviskem ze strany řevnických občanů. 
Ing. Kozák připomněl 120.výročí úmrtí pana Antonína Hřebíka.  
P. Kvasnička se dotázal na aktuální vývoj projektové dokumentace k rekonstrukci ulice Karla Čapka.  
Pan Kvasnička požádal vedení města, aby vyřešilo nepořádek na městském pozemku na objížďce a aby zajistilo 
odstranění autobusu, který zde neoprávněně parkuje. 
 

• K bodu 26 
Závěr 
Příští zasedání zastupitelstva je plánováno na  6.6.2022. 
Starosta ukončil nahrávání ve 22 : 03 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1)  Prezenční listina 
2)  OZV o nočním klidu 
3)  OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě 
 
 
 
 
 
 

 
V Řevnicích dne 7. března 2022 
Zapsala: Petra Karešová  
 
 

 
 
 
 
 
        Ověřovatelé zápisu: 

                  

 

 

 

 

 

 

..…………………………..                                                      …………………………………… 
       Libor Kvasnička                                   Ing. Kateřina Šupáčková 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ………………………………. 
                        Ing. Tomáš Smrčka 

                                                                       Starosta 
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USNESENÍ 
 přijatá na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 23 dne 7.března 2022 

 
Usnesení č. 1/ZM/23/2022 
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 23 o 26 
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 kontrolního výboru 
6) Zpráva o činnosti finančního výboru 
7) Zpráva o činnosti výboru pro územní rozvoj 
8) POBERO – informace o činnosti, mimořádný členský vklad 
9) Rozpočtové opatření č. 8/2021 – informace zastupitelům 
10) Rozpočtové opatření č. 1/2022 – návrh 
11) Diskuze  
12) Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření společného školského obvodu spádové ZŠ – Zadní Třebaň 
13) Koupě id. 1/48 pozemku parc.č. 2974/16 - ul. Slunečná 
14) Přijetí daru – pozemek parc.č. 2506/3  
15) Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie – obec Srbsko 
16) Majetkové vyrovnání – areál Sokola v Tyršově stromořadí 
17) Záměr prodeje pozemků parc.č. 3725/19, parc.č. 2123/21 a parc.č. 2123/22 
18) Záměr prodeje pozemků parc.č. 192, parc.č. 2689/24 a parc.č. 2689/31 
19) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 
20) Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě 
21) Dotační spolufinancování rekonstrukce komunikací Na Vrážce   
22) Záměr prodeje pozemků parc.č. 3281/2 a parc.č. 3280/2 - ulice Náplavní 
23) Koncepce proseniorské politiky města  
24) Dar na účet velvyslanectví Ukrajiny, navýšení rozpočtové kapitoly na výdaje spojené s utečeneckou 

krizí  
25) Různé 
26) Závěr 
 
Usnesení č. 2/ZM/23/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku Dobrovolnému 
svazku obcí Poberounské odpady, IČ 11945486, se sídlem Karlštejn 185, 267 Karlštejn, jehož je 
obec/město členem. Výše příspěvku je stanovena na 100 Kč za každého obyvatele města ke dni 
31.12.2021. Příspěvek bude použit na pokrytí nákladů spojených s rozjezdem společnosti POBERO 
Poberounské odpady s.r.o., dceřiné společnosti dobrovolného svazku.“ 
 
Usnesení č. 3/ZM/23/2022 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2022 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 1.967.748,87 Kč. Celkem tedy po této úpravě 
činí rozpočet města na rok 2022 na straně příjmů 107.031.073,87 Kč (107.031 tisíc Kč) a na straně výdajů 
114.346.073,87 Kč (114.346 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 128.552.073,87 Kč (128.552 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 
8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 128.552.073,87 
Kč (128.552 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 1/2022 schodkový. Schodek je kryt přebytkem 
finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím dlouhodobých finančních 
prostředků.“ 
 
Usnesení č. 4/ZM/23/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření společného 
školského obvodu spádové základní školy uzavřené dne 12.10.2017 mezi městem Řevnice a obcí Zadní 
Třebaň, jehož předmětem je zúžení společného školského obvodu Základní školy Řevnice na území obce 
Zadní Třebaň na poskytování základního vzdělávání v 6. – 9. ročníku ZŠ Řevnice (původně v 5. - 9. 
ročníku).“ 
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Usnesení č. 5/ZM/23/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje koupi id. 1/48 pozemku parc. č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k.ú. Řevnice o celkové výměře 1112 m2 od manželů Ing. Karla Steidla a Mgr. Dagmar 
Steidlové, oba trvale bytem Topasová 616/14, 15300 Praha za kupní cenu 2.317,- Kč (100,- Kč/m2) a 
uzavření kupní smlouvy.“ 
 
Usnesení č. 6/ZM/23/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje přijetí daru, a to pozemku parc.č. 2506/3 o výměře 94 m2, který 
vznikne oddělením z pozemku parc.č. 2506 v k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2508-
33/2021 ze dne 20.12.2021 a uzavření darovací smlouvy.“ 
 
Usnesení č. 7/ZM/23/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění činnosti obecní 
policie mezi městem Řevnice a obcí Srbsko, jejímž předmětem je zabezpečení výkonu činnosti Městské 
policie Řevnice podle zákona o obecní policii na území obce Srbsko v rozsahu 4 hodiny týdně (tj. 208 
hodin/rok) za úhradu 470,- Kč/1 hodina/1 strážník, tj.  97.760, - Kč za kalendářní rok. Smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou se 4měsíční výpovědní lhůtou.“ 
 
Usnesení č. 8/ZM/23/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje darování (bezúplatný převod) těchto pozemků v obci a k.ú. 
Řevnice pobočnému spolku TJ Sokol Řevnice, IČ: 16949137: 
- parc.č. 1049/1 o výměře 37 m2,   
- parc.č. 1050/6 o výměře 33 m2,   
- parc.č. 1050/7 o výměře 524 m2,   
- parc.č. 1050/8 o výměře 280 m2,   
- parc.č. 1050/9 o výměře 96 m2, 
- parc.č. 800/2 o výměře 6 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 800 na základě geometrického 

plánu č. 2504-65/2021 ze dne 13.12.2021 a  
- parc.č. 3553/8 o výměře 1 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3553/1 na základě 

geometrického plánu č. 2504-65/2021 ze dne 13.12.2021. 
Jedná se o pozemky uvnitř oploceného areálu spolku v ulici Tyršovo stromořadí. V darovací smlouvě 
bude sjednán zákaz zcizení a zatížení darovaných pozemků s výjimkou pozemku parc.č. 1049/1, na 
kterém stojí část budovy klubovny. 
 
Usnesení č. 9/ZM/23/2022 
Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje přijetí daru od pobočného spolku TJ Sokol Řevnice, a to 
pozemku parc.č. 1050/15 o výměře 64 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 1050/5 v k.ú. 
Řevnice na základě geometrického plánu č. 2504-65/2021 ze dne 13.12.2021.“ 
 
Usnesení č. 10/ZM/23/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje záměr prodeje těchto pozemků v k.ú. Řevnice: 
- parc.č. 3725/19 o výměře 36 m2, který vznikne na základě geometrického plánu č. 2511-84/2021 a 
- parc.č. 2123/21 o výměře 9 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 2123/3 na základě 

geometrického plánu č. 2511-84/2021 a  
- parc.č. 2123/22 o výměře 3 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 2123/4 na základě 

geometrického plánu č. 2511-84/2021. 
Jedná se o pozemky „připlocené“ k zahradě rodinného domu č.p. 1189.“ 
 
Usnesení č. 11/ZM/23/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje záměr prodeje těchto pozemků v k.ú. Řevnice:  
- parc.č. 192 o výměře 77 m2 (zastavěná plocha a nádvoří),  
- parc.č. 2689/24 o výměře 543 m2 (ostatní plocha, zeleň) a  
- parc.č. 2689/31 o výměře 38 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. 
společnosti 2 Q spol. s r.o. (společnost 2 Q má zákonné předkupní právo vlastníka stavby na cizím 
pozemku k pozemku parc.č. 192).“ 
 
Usnesení č. 12/ZM/23/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice vydává obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu ve znění, které je 
přílohou tohoto zápisu.“ 
 
Usnesení č. 13/ZM/23/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice vydává obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejně přístupném místě ve znění, které je přílohou tohoto zápisu.“ 
 
Usnesení č. 14/ZM/23/2022 
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„Zastupitelstvo města schvaluje záměr financování spoluúčasti dotační akce z Národního programu 
životní prostředí výzvy č. 10/2021 Specifický cíl 1.5. udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích, 
aktivita 1.5.E Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí, název projektu : Rekonstrukce 
povrchů a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Řevnice – Vrážka tak , že úvěrové financování 
bude ve výši 20 mil. Kč, z prodeje pozemků parc.č. 3281/2 o výměře 833 m2 a pozemku parc.č. 3280/2 o 
výměře 853 m2   (předpoklad minimálně 15 mil. Kč) a zbývající část ve výši 4.823.139 z rozpočtové 
rezervy“. 
 
Usnesení č. 15/ZM/23/2022 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 3281/2, orná půda, o výměře 833 m2 a 
pozemku parc.č. 3280/2, ostatní plocha, o výměře 853 m2, oba v obci a k.ú. Řevnice, a to ve výběrovém 
řízení obálkovou metodou, výnos z prodeje bude použit na spolufinancování akce Rekonstrukce povrchů 
a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Řevnice – Vrážka. Podmínky výběrového řízení budou 
předloženy zastupitelům ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva.“ 
 
Usnesení č. 16/ZM/23/2022 
"Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje koncepci proseniorské politiky města Řevnice na období 2022-
2026“   
 
Usnesení č. 17/ZM/23/2022 
„Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 500.000,- Kč na účet číslo 
304452700/0300 zřízený Ukrajinským velvyslanectvím a ukládá zařazení poskytnutého daru do nejbližšího 
rozpočtového opatření.“  
 
Usnesení č. 18/ZM/23/2022 
„Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění částky 300.000,- Kč z rozpočtu města na krytí nákladů v souvislosti 
s humanitární pomocí ukrajinským běžencům a ukládá zařazení poskytnutého daru do nejbližšího 
rozpočtového opatření.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………           ……………………………….. 
    

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


