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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 13.6.2022 v budově Zámečku, č.p. 29, Řevnice 

 
Přítomní zastupitelé: Bc. Cvanciger Miroslav, Ing. arch. Čermáková Alice, Ing. Černý Pavel, Ing. Hartmann Petr, 
Hrubý Vratislav, Chroust Jan, Kovářová Iveta (příchod 19.24 hodin), Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Lojda 
Jan Ph.D (příchod 19.06 hodin), Ing. Smrčka Tomáš, Ing. Šupáčková Kateřina, Ing. arch. Tlustý Josef  
Omluvení zastupitelé: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Řezáč Roman, 
Nepřítomní zastupitelé:  
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  13.6.2022            v  19: 01  hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  13.6.2022            ve  22 : 07 hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 7 občanů. 
 
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) Počet členů Zastupitelstva města Řevnice na volební období 2022 – 2026 
9) Dodatek č. 1 Statutu Fondu oprav a technického zhodnocení areálu Lesního divadla 
10) Dotace spolkům Tělocvičná jednota Sokol Řevnice a Sportclub Řevnice v rámci programu „Podpora 

celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží“ 
11) Poskytnutí příspěvku na provoz skladu humanitární pomoci v Dobřichovicích 
12) Přijetí dotace - Rozhodnutí o poskytnutí dotace na adaptační dětskou skupinu 
13) Přijetí dotace - „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Řevnice“ 
14) Diskuze  
15) Ručení obcí pro úvěr Pobero s.r.o. na techniku 
16) Prodej pozemků parc.č. 3725/19, parc.č. 2123/21 a parc.č. 2123/22 
17) Prodej pozemků parc.č. 192, parc.č. 2689/24 a parc.č. 2689/31 
18) Účetní závěrka za rok 2021 
19) Závěrečný účet za rok 2021 - návrh 
20) Rozpočtové opatření č. 2/2022 – návrh 
21) Smlouva o rozvoji území – ul. V Luhu 
22) Smlouva o rozvoji území – ul. Čajkovského  
23) Koupě pozemků parc.č. 3054/1 a parc.č. 2902/13, 14, 15  
24) Různé 
25) Závěr 
 
Průběh zasedání zastupitelstva 
 
 

• K bodu 1  
Zahájení 
Zasedání Zastupitelstva města Řevnice zahájil starosta města Ing. Tomáš Smrčka v 19:01hodin. 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. Pavla Černého a Jana Chrousta a návrhovou komisi ve složení Ing. arch. Alice 
Čermáková a Ing. arch. Josef Tlustý.  Nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Zápis  č. 24 
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19.06 -příchod Ing. Lojda, přítomno 12 zastupitelů 
 

• 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 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. 24 o 25 
bodech v navrženém znění: 
1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení programu  
4) Zpráva o činnosti rady města 
5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
6) Zpráva o činnosti finančního výboru 
7) Zpráva o činnosti výboru pro územní rozvoj 
8) Počet členů Zastupitelstva města Řevnice na volební období 2022 – 2026 
9) Dodatek č. 1 Statutu Fondu oprav a technického zhodnocení areálu Lesního divadla 
10) Dotace spolkům Tělocvičná jednota Sokol Řevnice a Sportclub Řevnice v rámci programu „Podpora 

celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží“ 
11) Poskytnutí příspěvku na provoz skladu humanitární pomoci v Dobřichovicích 
12) Přijetí dotace - Rozhodnutí o poskytnutí dotace na adaptační dětskou skupinu 
13) Přijetí dotace - „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Řevnice“ 
14) Diskuze  
15) Ručení obcí pro úvěr Pobero s.r.o. na techniku 
16) Prodej pozemků parc.č. 3725/19, parc.č. 2123/21 a parc.č. 2123/22 
17) Prodej pozemků parc.č. 192, parc.č. 2689/24 a parc.č. 2689/31 
18) Účetní závěrka za rok 2021 
19) Závěrečný účet za rok 2021 - návrh 
20) Rozpočtové opatření č. 2/2022 – návrh 
21) Smlouva o rozvoji území – ul. V Luhu 
22) Smlouva o rozvoji území – ul. Čajkovského  
23) Koupě pozemků parc.č. 3054/1 a parc.č. 2902/13, 14, 15  
24) Různé 
25) Závěr 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 1/ZM/24/2022 bylo schváleno. 
  

• K bodu 4 
Zpráva o činnosti rady města 
Rada města Řevnice se v období 17.2.2022 – 25.5.2022 sešla 10 x a projednala body, které jsou obsaženy v 
zápisech č. 146 – č. 155. Souhrnná zpráva je součástí podkladového materiálu k bodu č. 4.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Černý – dotaz k příkazní smlouvě na management pro akci FVE Řevnice. Nesouhlasí celkový finanční objem 
a počet hodin. Ing. Smrčka – smlouva je dle nabídky, hodinová sazba je uvedena bez DPH, počítá se s objemem 
cca 50 hodin, ale proplaceno bude dle skutečného stavu a dodaného výkazu.  
 
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 17.2.2022 – 
25.5.2022.“ 
 

• K bodu 5 
Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
V období od posledního zasedání zastupitelstva se žádná schůzka kontrolního výboru neuskutečnila.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
Bez usnesení 
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• K bodu 6 
Zpráva o činnosti finančního výboru 
Schůzka finančního výboru se uskutečnila dne 10.6.2022. Obsahem schůzky byly následující body:  
Účetní závěrka roku 2021 – doporučena  zastupitelstvu ke schválení 
Závěrečný účet za rok 2021- doporučen zastupitelstvu ke schválení  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2021 -zprávu vzal finanční výbor na vědomí  
Rozpočtové opatření č.2/2022 – doporučeno zastupitelstvu ke schválení s výhradou Ing. Šupáčkové a p.Kvasničky, 
kteří principiálně nesouhlasí s projektem protipovodňových opatření v lokalitě bývalé pískovny a přilehlé oblasti v 
Řevnicích. 

 
 
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 
Výbor na svých schůzkách projednal studii proveditelnosti lávky do oblasti Za vodou – doporučeno městu vypsat 
veřejnou soutěž na zpracování diagnostiky pilířů před započetím dalších projekčních prací a ověření přístupu 
k diagnostice a opravám podobných mostů u Krajského úřadu. Dále výbor projednal nabídku p.Bartoně na 
management projektu FVE Řevnice a doporučil objednat rozsah služeb první fáze (tj. zajištění, resp. ověření 
připojitelnosti případné realizace k síti ČEZ). Dle výsledku bude zvolen další postup. Výbor byl informován o 
postupujících pracích v přípravě architektonické soutěže na rozšíření ZŠ. Byly předloženy 2 nabídky na služby 
organizace soutěže. Vzhledem k referencím a nižší nabídkové ceně byla výborem doporučena ke schválení 
nabídka firmy CCEA MOBA. Výbor byl také informován o průběhu a dalších krocích v procesu vypořádání námitek 
a připomínek po 2. opakovaném projednání ÚP. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro územní rozvoj.“ 
 

• K bodu 8 
Počet členů Zastupitelstva města Řevnice na volební období 2022 – 2026    
Podle § 67 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, má zastupitelstvo města na každé volební období stanovit počet členů 
zastupitelstva obce, a to nejpozději do 85 dnů přede dnem konání voleb do zastupitelstev v obcích. Podle § 68 
zákona o obcích má mít zastupitelstvo obce s počtem nad 3000 a do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů zastupitelstva. 
Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce úřadu nejpozději do 2 dnů po 
jeho stanovení. 
Rada města Řevnice doporučila zastupitelstvu města svým usnesením ze dne 13.4.2022 stanovit pro příští volební 
období počet členů zastupitelstva města na 15. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města stanovuje dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, počet členů 
Zastupitelstva města Řevnice pro volební období 2022–2026 na 15 členů.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 2/ZM/24/2022 bylo schváleno. 
  

• K bodu 9 
Dodatek č. 1 Statutu Fondu oprav a technického zhodnocení areálu Lesního divadla 
Zastupitelstvo zřídilo 25.6.2016 Fond oprav a technického zhodnocení areálu Lesního divadla. Příjmy fondu nyní 
tvoří 50 % objemu přijatého ročního nájemného z pronájmu areálu Lesního divadla. Zastupitelstvu je předkládána 
ke schválení změna statutu fondu, která spočívá v tom, že příjmy fondu bude tvořit 100 % objemu přijatého ročního 
nájemného. Důvodem změny je vyšší objem plánovaných investic.  
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Zůstatek fondu k 31.5.2022 činí 424.463,50 Kč. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Pan Chroust – kam směruje aktuálně zbývajících 50%, naplánované investice fond vyčerpají? Ing. Smrčka – 50% 
z příjmů za nájemné nyní spadá do fondu a druhých 50% jde do rozpočtu města. Po sezóně 2022 je plánována 
rekonstrukce toalet pro návštěvníky a elektro rozvaděče. Uvolnění prostředků vždy schvaluje zastupitelstvo města.  
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje změnu statutu Fondu oprav a technického zhodnocení areálu Lesního 
divadla dodatkem č. 1 tak, že s účinností od 1.7.2022 bude tvořit příjmy fondu 100 % objemu přijatého 
ročního nájemného z pronájmu areálu Lesního divadla (namísto současných 50 %).“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 3/ZM/24/2022 bylo schváleno. 
 

• K bodu 10 
Dotace spolkům Tělocvičná jednota Sokol Řevnice a Sportclub Řevnice v rámci programu „Podpora 
celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží“ 
Za účelem poskytnutí dotací v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a 
mládeží“ vyčlenilo město v  rozpočtu na rok 2022 finanční prostředky ve výši 350.000,- Kč.  
O dotaci na podporu celoroční činnosti dětí a mládeže požádalo 14 spolků.  
U dvou žadatelů - Tělocvičné jednoty Sokol Řevnice a Sportclubu Řevnice - překročila dotace vypočítaná dle počtu 
členů částku 50 tisíc. Rozhodování o poskytování dotací nad 50.000,- Kč v jednotlivých případech je dle zákona o 
obcích vyhrazeno zastupitelstvu. 
Rada města na svém jednání dne 13.4.2022 doporučila zastupitelstvu města schválit přidělení dotace na činnost 
ve výši 70.431,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Řevnice a ve výši 87.680,- Kč spolku Sportclub Řevnice. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
Ing.Kozák oznámil střet zájmů (funkce v TJ Sokol), hlasování se zúčastní. Námitka nebyla vznesena. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících 
s dětmi a mládeží“ přidělení dotace: 
- pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Řevnice, IČ: 16949137, se sídlem Opletalova 89, 252 30 

Řevnice ve výši 70.431,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci s tímto spolkem; 
- zapsanému spolku Sportclub Řevnice, IČ: 26562928, se sídlem Mníšecká 500, 252 30 Řevnice ve výši 

87.680,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci s tímto spolkem.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 4/ZM/24/2022 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 11 
Poskytnutí příspěvku na provoz skladu humanitární pomoci v Dobřichovicích 
Zastupitelstvu města je předkládána žádost města Dobřichovice o příspěvek na provoz skladu humanitární pomoci 
v Dobřichovicích, určeného pro uprchlíky z Ukrajiny. Sklad byl zřízen 26. 2. 2022, tedy bezprostředně po začátku 
války na Ukrajině, v prostorách objektu dobřichovických školních dílen a je jedním z několika málo podobných 
skladů ve Středočeském kraji, který slouží více než 20 obcím a městům regionu. Organizaci skladu si vzali na 
starost dobřichovičtí dobrovolní hasiči a najatí brigádníci. Sklad humanitární pomoci byl v prvních týdnech války 
zásobován takřka výhradně z materiálních darů od občanů i firem. V posledních týdnech je však nutno doplňovat 
zásoby skladu nákupem potravin a hygienických potřeb. Důvodem je především to, že sklad využívá stále větší 
množství uprchlíků nejen z bezprostředně sousedících obcí a měst, včetně Řevnic, ale i ze širšího okolí obcí 
Středočeského kraje. 
Týdenní náklady na nákup potřebného zboží činí 120–150 tis. Kč, tedy 480–600 tis. Kč měsíčně a personální 
náklady na obsluhu skladu brigádníky (pro provoz skladu je třeba 3–4 lidí) činí cca 60 tis. Kč měsíčně. 
Město Dobřichovice hradí náklady na provoz z prostředků, nashromážděných na transparentním účtu a 
jednorázově přispěl částkou 120 000,-Kč i svazek obcí region Dolní Berounka. 
Bohužel však není dlouhodobě v možnostech města Dobřichovice nést všechny náklady na provoz tohoto 
užitečného zařízení, a proto město Dobřichovice žádá o finanční příspěvek na nákup základních potravin, 
hygienických potřeb a úhradu personálních nákladů pro sklad humanitární pomoci. Z okolních obcí, z nichž přichází 
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do skladu nejvíce uprchlíků, přispěla poukázáním částky na zřízený transparentní účet pouze obec Karlík a to 
částkou 50 000,-Kč. Participovat na pomoci provozu skladu je možné například příspěvkem na transparentní účet 
č. 50032-388029319/0800. Žádost byla také předložena na jednání Rady města Řevnice č. 154 dne 18.5.2022, 
kde byla doporučena zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
19.24 – příchod p. Kovářová, přítomno 13 zastupitelů  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Lojda – dotaz zda město Dobřichovice má opravdu náklady na každý měsíc ve výši 660 tisíc? Ing. Smrčka – 
náklady jsou spočítány bez příspěvků obcí, regionu a dobrovolných dárců tak, jak by vypadaly v reálu. Příspěvek 
v podstatě vykryje náklady, které město hradilo ze svého rozpočtu. Provoz centra bude pomalu omezen nebo zcela 
ukončen během června.  
Pan Chroust – nejedná se tedy o příspěvek, který bude hrazen každý měsíc? Ing. Smrčka – je to jednorázový 
příspěvek.  
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč na provoz skladu 
humanitární pomoci v Dobřichovicích, a to formou převodu na transparentní účet č. 50032-388029319/0800 
přímé pomoci občanům Ukrajiny ubytovaným v Dobřichovicích a v obcích regionu Dolní Berounka zřízený 
městem Dobřichovice.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 5/ZM/24/2022 bylo schváleno. 
 

• K bodu 12 
Přijetí dotace - Rozhodnutí o poskytnutí dotace na adaptační dětskou skupinu 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení Rozhodnutí č. 0268/14/UKR_AS/2022 o poskytnutí dotace ze 
státního rozpočtu České republiky na rok 2022 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 
118 12 Praha 1 v rámci Výzvy Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 č. j. MSMT-7105/2022-
2. Dotace se poskytuje ve výši 315.000,- Kč a bude vyplacena formou jedné platby po nabytí právní moci tohoto 
Rozhodnutí prostřednictvím Středočeského kraje. Účelem poskytnuté dotace je zajištění realizace volnočasové 
adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 6 let věku, započaté nejdříve od 1.4.2022. Lhůta pro dosažení účelu 
dotace je stanovena do 31.8.2022. Aktivita je určena pro nejméně 12 dětí a maximálně pro 24 dětí cizinců od 3 do 
6 let, které nejsou dětmi či žáky mateřské nebo základní školy, s možností doprovodu rodiče či jiné pečující osoby. 
V průběhu letních prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i děti cizinci, které jsou dětmi nebo žáky mateřské nebo 
základní školy. Aktivita musí být realizovaná v rozsahu minimálně 20 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5 
pracovních dní s možností nerovnoměrného hodinového rozložení v jednotlivých dnech a přerušení ve dnech 
státních svátků, pracovního volna a pracovního klidu. Dětem je poskytováno stravování a pitný režim přiměřeně 
délce trvání programu. Součástí aktivity musí být podpora rozvoje řečových dovedností v českém jazyce. Po celou 
dobu realizace je aktivita zajištěna 2 zletilými svéprávnými osobami, z nichž alespoň jedna musí být rodilým 
mluvčím českého jazyka nebo ovládat český jazyk v úrovni B2 CEFFR. Jednotkový náklad je ve výši 15.000,- Kč 
za týden, dle splněných výše uvedených podmínek. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo také předloženo na 
jednání Rady města Řevnice č. 155 dne 25.5.2022.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
Pan Chroust – se dotázal na spoluúčast města v této dotaci. Ing. Smrčka sdělil princip dotačního titulu (jedná se o 
tzv. šablony -zjednodušený dotační titul -je potřeba pouze splnit zadané podmínky a poté je vyplácen jakýsi paušál). 
Z dotace je hrazen provoz skupiny (platy učitelek, náklady na stravování). Dále se pan Chroust dotázal na složení 
dětí, zda jsou všechny ze Řevnic? Ing. Smrčka odpověděl, že většina ano, ale jsou zde i děti z jiných obcí. 
Ing. Šupáčková – vznesla dotaz, zda šablona náklady pokryje a zda jsou náklady rozepsané v rozpočtu? 
Ing. Smrčka požádal o přenesení dotazu směrem na vedoucí ekonomického odboru městského úřadu.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje přijetí dotace ve výši 315.000,- Kč a schválení Rozhodnutí č. 
0268/14/UKR_AS/2022 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2022 z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 v rámci Výzvy Adaptační skupiny pro 
děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 č. j. MSMT-7105/2022-2.“   

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 6/ZM/24/2022 bylo schváleno. 
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• K bodu 13 
Přijetí dotace – „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Řevnice“ 
Město Řevnice obdrželo informaci o schválení poskytnutí dotace v rámci 101. výzvy IROP – Sociální 
infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1. na pořízení nízkoemisního osobního automobilu pro 
potřeby pečovatelské služby. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 1 143 353,- Kč, z toho předpokládaná 
výše dotace činí 1 029 017,70 Kč. V návaznosti na schválení projektu k financování předkládá ekonomický odbor 
ZM ke schválení přijetí dotace a schválení vyčlenění peněžní částky ve výši 114 335,- Kč na spolufinancování 
projektu.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
Ing. Černý – město žádalo o dotaci na vůz dodávkového typu, jak tato dotace dopadla? Ing. Smrčka sdělil, že město 
se ucházelo o dva dotační tituly 1. vůz dodávka – dotace z kraje – neúspěšná, 2. vůz s hybridním nebo elektrickým 
pohonem z IROP. Město zvolilo variantu hybridního pohonu.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v návaznosti na informaci o poskytnutí dotace v rámci 101. výzvy IROP – 
Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1. schvaluje přijetí dotace ve výši 
1 029 017,70 Kč a vyčlenění peněžní částky ve výši 114 335,- Kč odpovídající spolufinancování způsobilých 
výdajů projektu „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Řevnice.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 7/ZM/24/2022 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 14 
Diskuze 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ---- 
 
 

• K bodu 15: 
Ručení obcí pro úvěr Pobero s.r.o. na techniku  
Do termínu jednání ZM se nepodařilo zajistit předložení listin z bank ohledně budoucího ručení obcí Černošice, 
Dobřichovice a Řevnice za úvěr poskytnutý společnosti Pobero s.r.o. z důvodů ještě probíhajících jednání (KB a 
ČS). Nicméně zde jsou informace ke svozové firmě a vlastní organizaci svozu. Předmětem úvěru je pořízení čtyř 
kusů svozové techniky. Na základě soutěže bylo vysoutěžena tato technika : 2 ks tříosých vozů Renault D26 W380 
BOM s nástavbou semat 21cbm v ceně 11.438.000,- Kč bez DPH, jeden dvouosý vůz Renault D16 250 BOM 
s nástavbou semat 12 cbm za cenu 4.759.000,- Kč bez DPH, dodavatelem je Komunální technika s.r.o., Brandýs 
nad Labem Stará Boleslav a jeden vůz Scania L360 B4 s jednoramenným nosičem kontejnerů a hydraulickou rukou 
za cenu 4.980.286,- Kč bez DPH, dodavatelem je Scania Czech Republic s.r.o., Chrášťany. Celková cena za 
pořízení techniky je 21.177.286,- Kč bez DPH, resp.  25.624.516,- Kč vč. DPH, což je výše úvěru. Úvěr bude 
poskytnut jako 100 % s mimořádnou splátkou při úhradě DPH. Záruku za úvěr poskytnou tři největší obce, každá 
do výše 1/3 jistiny. Vozy Renault budou dodány do konce června (přejímka 20.6.), aktuálně se dokončují montáže 
nástaveb a vážení. Scania (auto s rukou)  bude dodána do 31.8. Čerpání úvěru (splatnost faktur) je do 2 měsíců 
ode dne dodání techniky a splácení započne od 01/2023.  
Provozně je Pobero připraveno, dispečer a 8 řidičů pod smlouvou + 2 na DPČ (konečný stav), 6 pracovníků na 
stupačky pod smlouvou a potřeba je nabrat ještě dalších 6.  
Svoz bude zahájen 1.7.2022, svozové trasy jsou určené. Přehled svozových dnů je přiložen v podkladech. 
V Řevnicích nastane změna, kdy svoz SKO bude v jeden den (pondělí, na místo dvou), svoz plastu pondělí a pátek 
a papíru úterý a pátek (změna dnes čtvrtek), svoz BIO beze změn TS (do konce roku a pak bude probíhat jednání). 
Svoz ostatních komodit (kovy, textil, oleje, elektro) také beze změn. Aktuálně probíhá čipování a evidence nádob. 
Současně s čipováním je každá nádoba opatřena samolepkou pro kontrolu. Čipování bude probíhat v červnu a 
nejspíše část července. Důležité: nádoby které nebudou očipované (opatřené samolepkou) nebudou od srpna, 
resp. září sváženy. Samolepkami a čipy bude důsledně oddělen jednak svoz od občanů a podnikatelů a také svoz 
obcí v územích, kde se katastry prolínají. Svozová technika bude vážit obsah každé nádoby samostatně a 
prostřednictvím čipu  údaje automaticky ukládat do systému.    
Svozová společnost spustila vlastní stránky Pobero.cz, komunikace o svezených, nesvezených či poškozených 
nádobách nebude již probíhat přes vedoucího TS jako dosud, ale přes dispečera, kontakt je na stránkách a každý 
občan obdrží informace letákem do schránku v nejbližší době.     
Smlouva na svoz mezi městem a svozovou firmou  bude projednána na radě města. Na koncová zařízení má 
Pobero s.r.o. uzavřeny smlouvy.  
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K tomuto budu bude nutné svolat jednání ZM během července.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Smrčka  v rozpravě odpovídal na doplňující otázky zastupitelů, týkající se nového systému svozu, čipování 
nádob, logistikou svozů, nárůstu cen za zpracování a ukládání odpadů v budoucích letech (náklady se budou 
rapidně zvyšovat). 
Ing. Černý – se pozastavil nad skutečností, že cena za likvidaci plastu je vyšší než likvidace komunálního odpadu. 
Pan Chroust – dotaz, zda na sběrném dvoře bude třídící linka k „dočištění“ separovaného odpadu? Ing. Smrčka 
reagoval, že v budoucnosti možná bude třídící linka na papír, na plasty se aktuálně staví linka na Mníšku, dále by 
se mělo vyřešit i zařízení na likvidaci biosložek -např. čistírenských kalů. Pan Kvasnička se dotázal, jakým 
způsobem bude zařízení fungovat? Spalováním? Nebo jinak? Ing. Smrčka – zatím nezná odpověď. Ing. Lojda – 
město vlastní zařízení, resp. vozidlo na svoz bioodpadu, vozidlo bude převedeno na POBERO? Ing. Smrčka – svoz 
bioodpadu bude nejméně do konce roku zajištěn tak jako dosud, tedy v rámci TS Řevnice. Je potřeba vyhodnotit, 
co bude pro město výhodnější (zda vlastní svoz nebo sdružený). 
Pan Kvasnička se dotázal, zda kompostárna, která je na sběrném dvoře, bude fungovat i nadále? Ing. Smrčka 
sdělil, že určitě ano, dokonce v případě vhodného dotačního titulu není vyloučeno její rozšíření. 
Pan Chroust se ještě dotázal, zda se nepočítá s nižší frekvencí svozu odpadu např. 1x za 14 dní? Ing. Smrčka 
reagoval, že nejprve je potřeba dosáhnout změny ve složení aktuálně odváženého odpadu (dle předložené analýzy 
je nyní v komunálním odpadu poměrně vysoké procento biosložek a dalších komodit). Pokud se podaří tzv. černé 
popelnice oprostit o nepatřičné složky, bude možný svoz s nižší frekvencí než 1x týdně.  
 
 
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o přípravě svozů a likvidace odpadů od 1.7.2022.“ 
  
 
 

• K bodu 16 
Prodej pozemků parc.č. 3725/19, parc.č. 2123/21 a parc.č. 2123/22  
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, ze kterého vyplývá, že je „připloceno“ celkem 48 m2.  
Zastupitelstvo města na svém zasedání 7.3.2022 schválilo záměr prodeje těchto 3 pozemků v k.ú. Řevnice 
vzniklých dle geometrického plánu č. 2511-84/2021: parc.č. 3725/19 o výměře 36 m2, pozemku parc.č. 2123/21 o 
výměře 9 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 2123/3 a pozemku parc.č. 2123/22 o výměře 3 m2, který 
vznikne oddělením z pozemku parc.č. 2123/4. 
Budoucí kupující nechal zpracovat znalecký posudek na stanovení tržní (obvyklé) ceny předmětných pozemků. 
Znalec provedl ocenění podle cenového předpisu a u takto zjištěné ceny na závěr uvedl, že cena v místě obvyklá 
může být jakkoliv odlišná od uvedené zjištěné ceny. Nenavazuje žádná analýza nepřímého porovnání. K odhadu 
tržní ceny potom znalec použil porovnání s cenou schválenou Zastupitelstvem města Řevnice v dubnu 2021 při 
prodeji pozemku parc.č. 603/2 (1.000,- Kč/m2) jako cenou prodejní a snížil ji o 200,- Kč tj. na 800,- Kč/m2 z důvodu 
situování oceňovaných pozemků v záplavovém území města. Předmětné pozemky se ale v záplavové oblasti 
nenacházejí. 
Rada města na svém jednání dne 1.6.2022 doporučila zastupitelstvu schválit prodej pozemků za kupní cenu 1000,- 
Kč/m2, tj. celkem za 48.000,- Kč. 
 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Pan Čepela přednesl svůj pohled na vzniklou situaci, historický vývoj, jak k připlocení došlo a nesouhlas s výší 
navrhované ceny pro odkup pozemku.  
Ing. Smrčka sdělil, že nerozporuje možnou chybu z minulosti, ale v současné době je situace nastavena a je vůle 
ji řešit. S ohledem na povinnost města postupovat s péčí dobrého hospodáře, není možné cenu pozemku snižovat, 
neboť se jedná o cenu obvyklou, která je podložena i cenovou mapou, vycházející z jiných prodejů uskutečněných 
v této lokalitě.  
 
Starosta dává hlasovat o návrzích usnesení.  
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje prodej 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 
manželům Karlovi a Martině Čepelovým za celkovou kupní cenu 48.000,- Kč (tj. 1.000,- Kč/m2) splatnou před 
podpisem kupní smlouvy.“  
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Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 8/ZM/24/2022 bylo schváleno. 
 

• K bodu 17 
Prodej pozemků parc.č. 192, parc.č. 2689/24 a parc.č. 2689/31 
Zastupitelstvo města schválilo dne 7.3.2022 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.  
Na pozemku parc.č. 192 je postavena budova č.p. 1087, kterou vlastní společnost 2 Q, 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 k pozemku parc.č. 192 (jako vlastník stavby na cizím 
pozemku dle § 3056 občanského zákoníku) a proto je u tohoto pozemku jediné řešení přímý prodej společnosti 2 
Q.   
Rada města na svém jednání dne 1.6.2022 (č. 156) s ohledem na diskuzi na jednání ZM dne 7.3.2022 a 
v souvislosti s tím, že majitelem společnosti 2 Q je akciová společnost K & V, kterou vlastní radní a zastupitel, 
projednala a doporučila ZM prodej pozemků parc.č. 2689/24 a parc.č. 2689/31 uskutečnit formou elektronické 
aukce. Aukce řeší prodej pozemků za nejvýhodnější cenu v uvedeném čase a místě bez ohledu na vlastnické 
vztahy a odstraní pochybnosti ohledně výše kupní ceny při prodeji pozemků zastupiteli. Rada pak také v případě 
prodeje pozemku parč. 192 v k.ú. Řevnice projednala a doporučila ZM přímý prodej za odhadní cenu 305.459,- Kč.  
Město objednalo vyhotovení znaleckého posudku na stanovení tržní ceny (tj. ceny v místě a čase obvyklé) 
pozemků. Dle znaleckého posudku ze dne 11.5.2022  zpracovaného Ing. Jaroslavem Kubátem činí odhad tržní 
ceny pozemků (bez staveb na nich postavených) 3.967,- Kč/m2. Dřevěný stánek občerstvení pozemku na pozemku 
parc.č. 2689/31 je oceněn na 270.000,- Kč a drobná stavba skladu na pozemku parc.č. 2689/24 je oceněna na 
70.000,- Kč. Tržní cena pozemku parc.č. 192 je odhadnuta na 305.459,- Kč, tržní cena všech oceňovaných 
nemovitostí je ve znaleckém posudku odhadnuta na 2.950.000,- Kč. 
Dle daňové poradkyně města paní Kalinové se při prodeji žádného z pozemků nemusí odvádět DPH. 
  
Dnes zaslal Ing. Kozák zastupitelům své vyjádření, ve kterém navrhuje z důvodu blížících se komunálních voleb, 
hlasovat pouze o první části k tomuto bodu (tedy prodej parc.č. 192 s předkupním právem společnosti 2Q spol. 
s r.o.) a o prodeji zbývajících 2 pozemků i z důvodu pochybnosti o vhodnosti prodeje pozemku do soukromých 
rukou z řad zastupitelů, v tuto chvíli nehlasovat, a to i s ohledem na možné zneužití v předvolební kampani.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:   
Pan Kvasnička – neví, zda je aukce vhodná, může se stát, že se jí účastní pouze jeden zájemce, pozemek pod 
nemovitostí je bez přístupu, bude tedy věcné břemeno? Ing. Černý upozornil, že společnost 2Q věděla, že stavba 
je na cizím pozemku. Ing. Kozák sdělil, že o případné koupi ostatních pozemků mimo parc.č. 192, by rád jednal až 
po komunálních volbách, jelikož nově vzniklé zastupitelstvo třeba bude mít jiný názor. Ing. Lojda podotkl, že 
sjednocení pozemku a stavby považuje za vhodné. Přístup je možné řešit věcným břemenem nebo nájemní 
smlouvou (pozn. aktuálně jsou všechny pozemky, které jsou předmětem bodu č.17 pod nájemní smlouvou). 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.  
Ing. Kozák oznámil střet zájmů, jelikož je společníkem 2Q. Hlasování se zúčastní. Námitka vznesena nebyla. 
 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje prodej pozemku parc.č. 192 v k.ú. Řevnice o výměře 77 m2 

(zastavěná plocha nádvoří) společnosti 2 Q spol. s r.o., IČ: 25797859, sídlem Křižíkova 196/18, Karlín, 186 
00 Praha 8 za kupní cenu určenou na základě odhadu tržní hodnoty dle znaleckého posudku č. 354/3/2022 
ze dne 11.5.2022 ve výši 305.459,- Kč (společnost 2 Q spol. s r.o. má jako vlastník stavby č.p. 1087 zákonné 
předkupní právo k pozemku parc.č. 192).“ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti: 3 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 9/ZM/24/2022 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 18 
Účetní závěrka za rok 2021 
Zastupitelstvu města je předkládána ke schválení účetní závěrka za rok 2021. Na jednání rady města č. 155 dne 
25.5.2022 byla předložena informace o tom, že v oblasti hospodaření veřejných rozpočtů, počínaje rokem 2013 
přibyla další povinnost, kterou musejí účetní jednotky splnit, aby dostály všem ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění, a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Účetní závěrku obce schvaluje v souladu s 
ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zastupitelstvo obce.    



9 

 

Proces schvalování závěrečného účtu za rok 2021 není schválením účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 
31.12.2021 nijak dotčen a bude probíhat dle platných předpisů.  
Rozsah a způsob sestavení účetní závěrky obcí a náplň položek jednotlivých výkazů jsou stanoveny prováděcí 
vyhláškou č. 220/2013 Sb.. V rámci sestavení účetní závěrky k rozvahovému dni 31.12.2021 byly zaúčtovány 
všechny známé účetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením města v roce 2021. Město zpracovalo 
předepsané výkazy účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2021 a v termínu je zaslalo prostřednictvím Krajského 
úřadu Středočeského kraje do CSÚIS Ministerstva financí ČR. Zaslané výkazy prošly nastavenými kontrolami v 
tomto systému a splňují základní výkazové a mezivýkazové vazby. (Přílohy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, 
Výsledovka, Fin 2 – 12 M). 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Řevnice za rok 2021 sestavenou k rozvahovému dni 
31.12.2021.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 10/ZM/24/2022 bylo schváleno. 
 

• K bodu 19 
Závěrečný účet za rok 2021 – návrh 

Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh Závěrečného účtu města Řevnice za rok 2021. Inventarizace 
majetku města byla provedena v souladu se Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků (vnitřní předpis č.3/2014) 
a na základě nařízení starosty města k zahájení inventarizace majetku města Řevnice za rok 2021 ze dne 
30.11.2021 ke dni 31.12.2021. Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. 
Výše nehmotného a hmotného majetku v pořizovací hodnotě představovala 1 082 726 853,19 Kč (viz. přehled v 
závěrečném účtu za rok 2021). 

V roce 2021 město nezastavilo žádný movitý majetek, neručilo svým majetkem a nehospodařilo s majetkem státu. 
Nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, neuzavřelo žádnou novou smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí 
ručitelského závazku. Uskutečnilo pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.). 
Hospodaření města za rok 2021 přezkoumal ve dnech 3.11.2021 - 5.11.2021 a 23.3.2022 – 25.3.2022 Odbor 
interního auditu a kontroly Středočeského kraje, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se 
zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) s tímto závěrem: Při přezkoumání hospodaření města Řevnice 
za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly již 
napraveny pod písmenem c):  (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)  

 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Řevnice za rok 2021 bez výhrad společně se 
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2021 vypracovanou Odborem 
interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Závěrečný účet je nedílnou součástí 
zápisu.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 11/ZM/24/2022 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 20 
Rozpočtové opatření č. 2/2022 – návrh  
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 2/2022, který upravuje schválený 
rozpočet na rok 2022 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 9,992.050,90 Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2022 na straně příjmů 105,224.578,- Kč (105.225 tisíc Kč) a na straně výdajů 
124,338.124,77 Kč (124.338 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 138,544.124,77 Kč (138.544 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 
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uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 138,544.124,77 Kč (138.544 tisíc Kč). 
Rozpočet je po rozpočtové změně č. 2/2022 schodkový. Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků 
uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím dlouhodobých finančních prostředků. Návrh rozpočtového 
opatření byl předložen k projednání finančnímu výboru (schůzka se uskutečnila dne 10.06.2022). 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Pan Kvasnička – nesouhlasí s náklady na projekt protipovodňových opatření, jak již avizovala zpráva o činnosti 
finančního výboru. Některá řešení se mu nelíbí, a to dlouhodobě.  
Ing. Šupáčková – se dotázala na opravu ulice Karlštejnská, kde jsou náklady rozděleny na část hrazenou městem 
a část hrazenou Sportclubem Řevnice. Ing. Smrčka sdělil, že oprava zmíněné části Karlštejnské ulice se 
spoluúčastí Sportclubu je vyvolána stavebním záměrem Sportclubu, který v technické zprávě ke stavební 
dokumentaci má i připojení komunikace kvůli parkování. Po dohodě a uzavření plánovací smlouvy se Sportclub 
zavázal k částečné úhradě opravy zmíněné komunikace. Paní Kovářová se dotázala, zda se jedná o část ulice 
vedoucí od mostu k louce a dále, zda se v této oblasti plánuje i veřejné osvětlení.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2022 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 9.992.050,90 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí 
rozpočet města na rok 2022 na straně příjmů 105.224.578,- Kč (105.225 tisíc Kč) a na straně výdajů 
124.338.124,77 Kč (124.338 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 138.544.124,77 Kč (138.544 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 
(8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 138.544.124,77 Kč 
(138.544 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 2/2022 schodkový. Schodek je kryt přebytkem 
finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím dlouhodobých finančních 
prostředků.“ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 3 zastupitelů 

Usnesení č. 12/ZM/24/2022 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 21 
Smlouva o rozvoji území – ul. V Luhu 
Zastupitelstvu města je předkládán návrh na uzavření Smlouvy o rozvoji území jejímž předmětem je vzájemná 
úprava práv města Řevnice a firmy SPV Řevnice s.r.o. (dále jen vlastník), IČ 07117876, Truhlářská 1108/3, Praha 
1 při realizaci záměru vlastníka pozemků v ulici V Luhu, a to podle Zásad pro jednání s Investory schválených 
zastupitelstvem města Řevnice dne 7.9.2020. Vlastník pozemků parc.č. 330/2, 3446/6, 3447/4, 3447/5, 3447/8, 
345/9, 345/8, 330/1, 329/6 má záměr vytvořit pět stavebních parcel a tyto má záměr prodat budoucím soukromým 
stavebníkům rodinných domů. Město Řevnice smlouvou podmínilo realizaci tohoto záměru vybudováním  potřebné 
dopravní a technické infrastruktury a jejím bezúplatným převodem po dobudování do majetku města (vodovodní a 
kanalizační řad, odvodnění  nové dopravní infrastruktury + napojení nové plánované dešťové kanalizace v ulici 
V Luhu do nové retenční nádrže na pozemku vlastníka, dopravní infrastruktura s veřejným osvětlením a veřejná 
zeleň), dále  bezúplatným převodem do majetku města pozemků parc.č.3447/8 (plocha 2446 m2), parc.č. 3446/6 
(plocha 408 m2) a dále pozemku odděleného geometrickým plánem o ploše 1218 m2 pod budoucí veřejnou 
infrastrukturou a úhradou investičního příspěvku ve výši 375.000,- Kč.    
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:   
Ing. Černý upozornil na špatné číslování ve smlouvě (rozpad číslování v důsledku zapracování revizí). Pan 
Kvasnička nesouhlasí s návrhem plánované komunikace (chybí obratiště, šířka cesty je dle jeho názoru 
nedostatečná), byl by rád, aby řešení umožnilo průjezd dopravní obsluhy a složek IZS bez komplikací. 
Ing. Smrčka podotkl, že se jedná o slepou komunikaci.  
V diskuzi dále vystoupil pan Skripnik jako zástupce obyvatel ulice V Luhu, sdělil, že v nedávné době vzešla z této 
lokality petice občanů, která upozorňovala na rušnost ulice a nutnost zklidnění dopravy. Již dříve chtěli občané řešit 
koncepci rozvoje této oblasti i vzhledem k možnosti zástavby v povodňové zóně. Oznámil také zastupitelům, že 
byla podána námitka k projednávanému územnímu plánu.  
Ing. Smrčka v reakci zmínil, že stanovisko vodoprávního úřadu bylo vydáno již několikrát (vzhledem k opakovaným 
projednáváním ÚP) a nelze jej rozporovat. Plánovací smlouvy o rozvoji území město uzavírá proto, aby mělo lepší 
pozici při jednání s investory než jen pozici účastníka řízení. Konkrétní parametry stavby jsou řízeny stavebním 
zákonem, resp. povolením stavebního úřadu. Paní Reslová zmínila, že se v této lokalitě v maximální zastavitelnosti 
jedná o 5 domů s možností 3 bytových jednotek, jsou zde malé pozemky a stavební zákon ukládá povinnost mít 1 
parkovací stání pro 1 bytovou jednotku, předpokládá tedy, že ostatní vozy budou stát na rozporované komunikaci. 
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Dále z diskuze vyplynulo, že dojde k situaci, že plánovací smlouva je uzavřena podle nyní platné verze ÚP a stavba 
bude provedena zřejmě podle nového ÚP (pokud dojde k jeho schválení).  
Celkově diskuze k tomuto bodu trvala cca 45 minut. V závěru starosta města Ing. Smrčka pouze konstatoval, že je 
nutné rozlišovat principy smlouvy, která je předmětem schvalování zastupitelstvem města a nastavuje podmínky 
pro investory tak, aby město nemuselo v případě výstavby doinvestovávat do infrastruktury, od stavebního řízení, 
které je vedeno v rámci stavebního zákona a povolení patřičných dotčených orgánů.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o rozvoji území jejímž předmětem je vzájemná úprava 
práv města Řevnice a firmy SPV Řevnice s.r.o., IČ 07117876, Truhlářská 1108/3, Praha 1 při realizaci záměru 
vlastníka pozemků v ulici V Luhu, a to podle Zásad pro jednání s Investory schválených zastupitelstvem 
města Řevnice dne 7.9.2020.“ 

Pro: 8 zastupitelů 

Proti: 2 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 3 zastupitelů 

Usnesení č. 13/ZM/24/2022 bylo schváleno. 
 

• K bodu 22 
Smlouva o rozvoji území – ul. Čajkovského  
Zastupitelstvu města je předkládán návrh na uzavření smlouvy o rozvoji území jejímž předmětem je vzájemná 
úprava práv města Řevnice a Mgr. Barborou Šichovou,Praha 3 Žižkov (dále jen vlastník)  při realizaci záměru 
vlastníka  pozemků v ulici Čajkovského podle Zásad pro jednání s Investory schválených zastupitelstvem města 
Řevnice dne 7.9.2020. Vlastník pozemků parc.č. 2823, 2824,2835,2836 má záměr vytvořit šest stavebních parcel 
a na nich vybudovat šest rodinných domů. Město Řevnice smlouvou podmínilo realizaci tohoto záměru 
vybudováním  potřebné dopravní a technické infrastruktury a jejím bezúplatným převodem po dobudování do 
majetku města (vodovodní a kanalizační řad, odvodnění  nové dopravní infrastruktury do nového vsakovacího 
objektu na pozemku vlastníka, dopravní infrastruktura s veřejným osvětlením a veřejná zeleň), dále  bezúplatným 
převodem do majetku města nově odděleného pozemku parc.č.2823/4 (plocha 2341 m2) pod budoucí veřejnou 
infrastrukturou a pozemku parc.č. 2824/4 (plocha 637 m2) budoucí pěší stezka a dále úhradou investičního 
příspěvku ve výši 365.000,- Kč. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Paní Kovářová se dotázala na obnovu komunikace v ulici Čajkovského po výstavbě. Ing. Smrčka zopakoval, že 
stejně jako u předchozího bodu jde o nastavení plánovací smlouvy s investorem. Občan z ulice Čajkovského vznesl 
dotaz, který směroval ke změně stanoviska k povolení výstavby v ul. Čajkovského. Ing. Smrčka sdělil, že pozemek 
byl vždy stavební a zůstává jím i nadále, dřívější vlastník pouze neměl zájem na pozemcích investovat do výstavby. 
Ing. Kozák podotkl, že vzhledem k tomu, že schvalovací proces nového územního plánu se vleče již velmi dlouho, 
není možné postupovat tak, jak by bylo vhodné, tedy cca po 5 letech od schválení ÚP přehodnotit jeho správnost. 
Je tedy potřeba co nejdříve připravovaný ÚP schválit a posunout se dále.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o rozvoji území jejímž předmětem je vzájemná úprava 
práv města Řevnice a Mgr. Barborou Šichovou, Praha 3 Žižkov (dále jen vlastník)  při realizaci záměru 
vlastníka  pozemků v ulici Čajkovského podle Zásad pro jednání s Investory schválených zastupitelstvem 
města Řevnice dne 7.9.2020.“ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti: 1 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 zastupitelů 

Usnesení č. 14/ZM/24/2022 bylo schváleno. 
 

• K bodu 23 
Koupě pozemků parc.č. 3054/1 a parc.č. 2902/13,14,15  
Zastupitelstvu města je předkládán návrh na uzavření kupní smlouvy mezi  městem Řevnice (kupující)  a Mgr. 
Barborou Šichovou,Praha 3 Žižkov (prodávající) k pozemkům parc.č. 2902/13 (ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 117 m2), parc.č. 2902/14 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 151 m2), parc.č. 2902/15 (ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 127 m2), parc.č. 3054/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 876 m2), vše v k.ú. Řevnice 
za celkovou cenu 127.100,- Kč (100,- Kč za m2). Jedná se o parcely pod ulicemi  Mořinská a Rovinská. Kupní 
smlouva bude uzavřena pouze v souvislosti s uzavřením Smlouvy o rozvoji území podle předchozího bodu.     
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
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Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi  městem Řevnice (kupující)  a Mgr. Barborou 
Šichovou, Praha 3 Žižkov (prodávající) k pozemkům parc.č. 2902/13 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
117 m2), parc.č. 2902/14 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 151 m2), parc.č. 2902/15 (ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 127 m2), parc.č. 3054/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 876 m2), vše v k.ú. Řevnice 
za celkovou cenu 127.100,- Kč (100,- Kč za m2). Jedná se o parcely pod ulicemi  Mořinská a Rovinská.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 15/ZM/24/2022 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 24 
Různé  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Pan Kvasnička se dotázal na pozemek města na objížďce, vedle domu, kde jsou ve velké míře odstavena vozidla. 
Pozemek je zřejmě využíván jako černá skládka majitelem uvedeného domu a bylo by dobré využít ho jinak. 
Ing. Smrčka reagoval, že aktuálně jedná se společností Transhospital o pronájmu tohoto pozemku pro účely 
parkování vozidel zdravotnické záchranné služby.  
 

• K bodu 26 
Závěr 
Příští zasedání zastupitelstva je plánováno na  7/2022, termín bude ještě upřesněn. 
Starosta ukončil nahrávání ve 22:07 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1)  Prezenční listina 
2)  Závěrečný účet města Řevnice za rok 2021 včetně přílohy – Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření města Řevnice za rok 2021 
 
 
 
 

 
V Řevnicích dne 13. června 2022 
Zapsala: Petra Karešová  
 
 

 
 
        Ověřovatelé zápisu: 

                  

 

 

 

 

 

 

..…………………………..                                                      …………………………………… 
     Ing. Pavel Černý                                         Jan Chroust 
 
 
 
 
 
 

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

                                                                       Starosta 
 

USNESENÍ 
 přijatá na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 24 dne 13. června 2022 
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Usnesení č. 1/ZM/24/2022 
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 24 o 25 bodech 
v navrženém znění: 
1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení programu  
4) Zpráva o činnosti rady města 
5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
6) Zpráva o činnosti finančního výboru 
7) Zpráva o činnosti výboru pro územní rozvoj 
8) Počet členů Zastupitelstva města Řevnice na volební období 2022 – 2026 
9) Dodatek č. 1 Statutu Fondu oprav a technického zhodnocení areálu Lesního divadla 
10) Dotace spolkům Tělocvičná jednota Sokol Řevnice a Sportclub Řevnice v rámci programu „Podpora 

celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží“ 
11) Poskytnutí příspěvku na provoz skladu humanitární pomoci v Dobřichovicích 
12) Přijetí dotace - Rozhodnutí o poskytnutí dotace na adaptační dětskou skupinu 
13) Přijetí dotace - „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Řevnice“ 
14) Diskuze  
15) Ručení obcí pro úvěr Pobero s.r.o. na techniku 
16) Prodej pozemků parc.č. 3725/19, parc.č. 2123/21 a parc.č. 2123/22 
17) Prodej pozemků parc.č. 192, parc.č. 2689/24 a parc.č. 2689/31 
18) Účetní závěrka za rok 2021 
19) Závěrečný účet za rok 2021 - návrh 
20) Rozpočtové opatření č. 2/2022 – návrh 
21) Smlouva o rozvoji území – ul. V Luhu 
22) Smlouva o rozvoji území – ul. Čajkovského  
23) Koupě pozemků parc.č. 3054/1 a parc.č. 2902/13, 14, 15  
24) Různé 
25) Závěr 
 
Usnesení č. 2/ZM/24/2022 
„Zastupitelstvo města stanovuje dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, počet členů 
Zastupitelstva města Řevnice pro volební období 2022–2026 na 15 členů.“ 
 
Usnesení č. 3/ZM/24/2022 
„Zastupitelstvo města schvaluje změnu statutu Fondu oprav a technického zhodnocení areálu Lesního divadla 
dodatkem č. 1 tak, že s účinností od 1.7.2022 bude tvořit příjmy fondu 100 % objemu přijatého ročního nájemného 
z pronájmu areálu Lesního divadla (namísto současných 50 %).“ 
 
Usnesení č. 4/ZM/24/2022 
„Zastupitelstvo města schvaluje v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a 
mládeží“ přidělení dotace: 
- pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Řevnice, IČ: 16949137, se sídlem Opletalova 89, 252 30 Řevnice 

ve výši 70.431,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci s tímto spolkem; 
- zapsanému spolku Sportclub Řevnice, IČ: 26562928, se sídlem Mníšecká 500, 252 30 Řevnice ve výši 87.680,- 

Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci s tímto spolkem.“ 
 
Usnesení č. 5/ZM/24/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč na provoz skladu 
humanitární pomoci v Dobřichovicích, a to formou převodu na transparentní účet č. 50032-388029319/0800 přímé 
pomoci občanům Ukrajiny ubytovaným v Dobřichovicích a v obcích regionu Dolní Berounka zřízený městem 
Dobřichovice.“ 
 
Usnesení č. 6/ZM/24/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje přijetí dotace ve výši 315.000,- Kč a schválení Rozhodnutí č. 
0268/14/UKR_AS/2022 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2022 z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 v rámci Výzvy Adaptační skupiny pro děti 
cizince migrující z Ukrajiny 2022 č. j. MSMT-7105/2022-2.“   
 
Usnesení č. 7/ZM/24/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice v návaznosti na informaci o poskytnutí dotace v rámci 101. výzvy IROP – Sociální 
infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1. schvaluje přijetí dotace ve výši 1 029 017,70 Kč a 
vyčlenění peněžní částky ve výši 114 335,- Kč odpovídající spolufinancování způsobilých výdajů projektu 
„Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Řevnice.“ 
 
Usnesení č. 8/ZM/24/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje prodej 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 
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- 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 

manželům Karlovi a Martině Čepelovým za celkovou kupní cenu 48.000,- Kč (tj. 1.000,- Kč/m2) splatnou před 
podpisem kupní smlouvy.“  
 
Usnesení č. 9/ZM/24/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje prodej pozemku parc.č. 192 v k.ú. Řevnice o výměře 77 m2 (zastavěná 
plocha nádvoří) společnosti 2 Q spol. s r.o., IČ: 25797859, sídlem Křižíkova 196/18, Karlín, 186 00 Praha 8 za 
kupní cenu určenou na základě odhadu tržní hodnoty dle znaleckého posudku č. 354/3/2022 ze dne 11.5.2022 ve 
výši 305.459,- Kč (společnost 2 Q spol. s r.o. má jako vlastník stavby č.p. 1087 zákonné předkupní právo k 
pozemku parc.č. 192).“ 
 
Usnesení č. 10/ZM/24/2022 
„Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Řevnice za rok 2021 sestavenou k rozvahovému dni 
31.12.2021.“ 
 
Usnesení č. 11/ZM/24/2022 
„Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Řevnice za rok 2021 bez výhrad společně se Zprávou o 
výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2021 vypracovanou Odborem interního auditu a 
kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Závěrečný účet je nedílnou součástí zápisu.“ 

 
Usnesení č. 12/ZM/24/2022 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022, které upravuje schválený rozpočet na rok 2022 
tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 9.992.050,90 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet 
města na rok 2022 na straně příjmů 105.224.578,- Kč (105.225 tisíc Kč) a na straně výdajů 124.338.124,77 Kč 
(124.338 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 
138.544.124,77 Kč (138.544 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky 
dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 138.544.124,77 Kč (138.544 tisíc Kč). Rozpočet je po 
rozpočtové změně č. 2/2022 schodkový. Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v 
minulých (předchozích) letech a přijetím dlouhodobých finančních prostředků.“ 
 
Usnesení č. 13/ZM/24/2022 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o rozvoji území jejímž předmětem je vzájemná úprava práv 
města Řevnice a firmy SPV Řevnice s.r.o., IČ 07117876, Truhlářská 1108/3, Praha 1 při realizaci záměru vlastníka 
pozemků v ulici V Luhu, a to podle Zásad pro jednání s Investory schválených zastupitelstvem města Řevnice 
dne 7.9.2020.“ 

 
Usnesení č. 14/ZM/24/2022 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o rozvoji území jejímž předmětem je vzájemná úprava práv 
města Řevnice a Mgr. Barborou Šichovou, bytem Zvonařova 1295/5, Praha 3 Žižkov (dále jen vlastník)  při 
realizaci záměru vlastníka  pozemků v ulici Čajkovského podle Zásad pro jednání s Investory schválených 
zastupitelstvem města Řevnice dne 7.9.2020.“ 

 
Usnesení č. 15/ZM/24/2022 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi  městem Řevnice (kupující)  a Mgr. Barborou 
Šichovou, Praha 3 Žižkov (prodávající) k pozemkům parc.č. 2902/13 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 117 
m2), parc.č. 2902/14 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 151 m2), parc.č. 2902/15 (ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 127 m2), parc.č. 3054/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 876 m2), vše v k.ú. Řevnice za celkovou 
cenu 127.100,- Kč (100,- Kč za m2). Jedná se o parcely pod ulicemi  Mořinská a Rovinská.“ 

 
 

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

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


