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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 5.9.2022 v budově Zámečku, č.p. 29, Řevnice 

 
Přítomní zastupitelé: Bc. Cvanciger Miroslav, Ing. arch. Čermáková Alice, Ing. Černý Pavel, MUDr. Dercová 
Jaroslava, Ing. Hartmann Petr, Hrubý Vratislav, Chroust Jan, Kovářová Iveta (příchod 19.52 hodin) ,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: ---- 
Nepřítomní zastupitelé: ----- 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  5.9.2022            v  19:04 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  5.9.2022            ve  20:19 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) Rozpočtové opatření č. 3/2022 - návrh 
9) Rozhodnutí o námitkách uplatněných proti Návrhu územního plánu Řevnice, vydání Územního plánu 

Řevnice 
10) Rozhodnutí o přijetí dotace 66.403.635,- Kč na akci „Rekonstrukce povrchů a hospodaření se 

srážkovými vodami v lokalitě Řevnice Vrážka“ 
11) Finanční dar na provoz – TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o. 
12) Schválení záměru podání žádosti o dotaci zázemí dětská skupina  
13) Diskuze  
14) Různé 
15) Závěr 
 
Průběh zasedání zastupitelstva 
 
 

• K bodu 1  
Zahájení 
Zasedání Zastupitelstva města Řevnice zahájil starosta města Ing. Tomáš Smrčka v 19:04hodin. 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 14 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 Libora Kvasničku a Ing. Kateřinu Šupáčkovou, a návrhovou komisi ve složení Ing. 
arch. Alice Čermáková a Ing. arch. Josef Tlustý.  Nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 

• K bodu 3 
Schválení programu  
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva 
a informací zveřejněnou na úřední desce. Oproti původně navrženému programu dochází ke změně, která spočívá 

v dodatečném zařazení bodu č.13 - Záměr prodeje pozemků parc. č. 3281/2 a parc.č. 3280/2 v eAukci - ulice 

Náplavní,ostatní program zůstává beze změny.  
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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. 26 o 16 
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) Rozpočtové opatření č. 3/2022 - návrh 
9) Rozhodnutí o námitkách uplatněných proti Návrhu územního plánu Řevnice, vydání Územního plánu 

Řevnice 
10) Rozhodnutí o přijetí dotace 66.403.635,- Kč na akci „Rekonstrukce povrchů a hospodaření se 

srážkovými vodami v lokalitě Řevnice Vrážka“ 
11) Finanční dar na provoz – TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o. 
12) Schválení záměru podání žádosti o dotaci zázemí dětská skupina  
13) Záměr prodeje pozemků parc. č. 3281/2 a parc.č. 3280/2 v eAukci - ulice Náplavní 
14) Diskuze  
15) Různé 
16) Závěr 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 1/ZM/26/2022 bylo schváleno. 
  

• K bodu 4 
Zpráva o činnosti rady města 
Rada města Řevnice se v období 26.5.2022 – 3.8.2022 sešla 9 x a projednala body, které jsou obsaženy v zápisech 
č. 156 – č. 164. 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 26.5.2022 – 3.8.2022.“ 
 

• 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:  
Ing. Černý vznesl dotaz k reklamaci cyklo boxů na nádraží. Ing. Smrčka sdělil, že je reklamace zadaná a čeká se 
na její vyřízení.  
Bez usnesení 
 
 

• K bodu 6 
Zpráva o činnosti finančního výboru 
Schůzka finančního výboru se uskutečnila dne 4.9.2022 formou e-mailové komunikace. Výbor projednal návrh 
Rozpočtového opatření č.3/2022, které doporučil zastupitelstvu ke schválení.  
 
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 se jako celek v uplynulém období nesešel.  
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Část členů se v červnu zúčastnila participativního setkání k připravované soutěži na Nový pavilon ZŠ v rámci 
pracovní skupiny.Tato skupina se následně sešla ještě nad Studií proveditelnosti a podněty k zadání dotčené 
soutěže. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro územní rozvoj.“ 
 

• K bodu 8 
Rozpočtové opatření č. 3/2022 - návrh 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 3/2022, který upravuje schválený 
rozpočet na rok 2022 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 7,354,928,33 Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2022 na straně příjmů 112,579.506,33Kč (112.580 tisíc Kč) a na straně výdajů 
131,693.053,10 Kč (131.693 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 145,899.053,10 Kč (145.899 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 145,899.053,10 Kč (145.899 tisíc Kč). 
Rozpočet je po rozpočtové změně č. 3/2022 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 4.9.2022. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
L. Kvasnička podotkl, že v rozpočtovém opatření jsou zavedeny i položky, které byly obsahem jednání rady města, 
z níž zatím nebyl zveřejněn zápis. Pro příště by bylo vhodnější mít již zápisy z dotčených rad k dispozici. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2022 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 7,354.928,33 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí 
rozpočet města na rok 2022 na straně příjmů 112,579.506,33 Kč (112.580 tisíc Kč) a na straně výdajů 
131,693.053,10 Kč (131.693 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 145,899.053,10 Kč (145.899 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 
(8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 145,899.053,10 Kč 
(145.899 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 3/2022 schodkový. Schodek je kryt přebytkem 
finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím dlouhodobých finančních 
prostředků.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 2/ZM/26/2022 bylo schváleno. 
  

• K bodu 9 
Rozhodnutí o námitkách uplatněných proti Návrhu územního plánu Řevnice, vydání Územního plánu 
Řevnice 
Projednání územního plánu (ÚP) trvá již skoro 10 let a dospělo do finálního schválení. Proběhla dílna nápadů i 
participační setkání ve školní jídelně. Zastupitelé ustanovili výbor pro ÚP se zapojením zástupce referenda. Třikrát 
byl návrh ÚP veřejně projednán a podroben zákonnému procesu podání námitek a připomínek. K návrhu ÚP 
proběhla dvě referenda. Pořizovatel se zpracovatelem připravil finální znění návrhu vypořádání námitek, výrok vč. 
textové části a odůvodnění, pořizovatel ověřil soulad s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem, 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje nebo 
výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo se stanoviskem krajského úřadu.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Pan Mixa – v souvislosti s přijetím nového územního plánu zmínil, že pro budoucí zastupitele se jedná, z jeho 
pohledu, o zátěž, neboť při budoucí výstavbě v lokalitě Na Vrážce se dá předpokládat více developerských projektů 
a celkové zvýšení zátěže pro město (počet obyvatel, infrastruktura, dopravní zátěž …), navíc je toho názoru, že 
zásadní rozhodnutí (jako je právě přijetí nového ÚP) se nepřijímají na konci volebního období.  
Ing. Smrčka – někteří zastupitelé se celého procesu, který provází přípravu nového ÚP účastní již od začátku (tedy 
téměř 10 let), vložili do tohoto procesu mnoho sil a aktivit, a naopak mu připadá fér, aby tato snaha byla zhodnocena 
právě tím, že bude nový územní plán schválen. Dalším faktorem je skutečnost, že pokud nebude ÚP schválen od 
roku 2023 bude město bez platného ÚP, a to může mít velmi nepříjemné důsledky. Ohledně výstavby v lokalitě Na 
Vrážce – v územním plánu (novém) je tato oblast řešena regulačním plánem a také etapizací zástavby, je tedy 
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nepravděpodobné, aby nastal jakýsi boom, ale naopak by se mělo zastavovat postupně, aby nedošlo k nežádoucím 
jevům, které zmínil p. Mixa. 
 
 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.Hlasování bude na žádost Ing. Kozáka zaznamenáno jmenovitě. 
Návrh usnesení: 

„I. Zastupitelstvo města Řevnice ověřuje, že Územní plán Řevnice není v rozporu s požadavky uvedenými 
v § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, tj. s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem, s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem - Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje nebo výsledkem řešení 
rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo se stanoviskem krajského úřadu. 

II. Zastupitelstvo města Řevnice rozhoduje podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, o námitkách, které byly uplatněny proti Návrhu Územního plánu Řevnice tak, jak je 
uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2022, které je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle ustanovení § 54 odst. 2 a § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 
171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Řevnice 
formou opatření obecné povahy č.1/2022, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení.“ 

 

Bc. Cvanciger PRO  

Ing. arch. Čermáková PRO  

Ing. Černý PRO  

MUDr. Dercová PRO  

Ing. Hartmann PRO  

Hrubý PRO  

Chroust PRO  

Ing. Kozák PRO  

Kvasnička PRO  

Ing. Lojda PRO  

Ing. Řezáč PRO  

Ing. Smrčka PRO  

Ing. Šupáčková PRO  

Ing. arch. Tlustý PRO  

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 3/ZM/26/2022 bylo schváleno. 
 

• K bodu 10 
Rozhodnutí o přijetí dotace 66.403.635,- Kč na akci „Rekonstrukce povrchů a hospodaření se srážkovými 
vodami v lokalitě Řevnice Vrážka“ 
Zastupitelstvu města je předloženo ke schválení přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
výzvy č.: 10/2021 z Národního programu Životní prostředí na projekt „Rekonstrukce povrchů a hospodaření se 
srážkovými vodami v lokalitě Řevnice - Vrážka“ v maximální výši 66 403 635,30 Kč tj. 100% z celkových 
způsobilých výdajů. Celkové předpokládané náklady projektu činí 107 232 290,88 Kč včetně DPH, z toho vlastní 
zdroje v minimální výši 40 828 655,58 Kč. Dotace bude použita na rekonstrukci komunikací po dokončení 
kanalizace v lokalitě pod Vrážkou. Lhůta pro dokončení realizace projektu je stanovena do 30.6.2025.  
 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
L. Kvasnička – pokud bude vysoutěžena vyšší cena, znamená to vyšší náklad pro město? Ing. Smrčka potvrdil, že 
je tomu tak. Ing. Šupáčková – nezpůsobilé výdaje (vlastní zdroje) co je v nich zahrnuto? Ing. Smrčka – největší 
položku tvoří DPH, které si město nemůže uplatnit. Ing. Černý – jaký bude způsob financování akce, pokud nedojde 
k prodeji pozemků v Náplavní? Ing. Smrčka – v tuto chvíli je důležitým parametrem výsledek soutěže (tedy cena 
díla), ten by měl být znám cca v polovině září. V jednání jsou i možné varianty případných úvěrů od peněžních 
ústavů či jiných subjektů (zde je momentálně hlavním faktorem úroková sazba). Vzhledem k současné ekonomické 
situaci je potřeba jednat kontinuálně a mít připraveny všechny možnosti. Ing. Černý se dotázal na možnost 
etapizace této akce. Ing. Smrčka – některé fáze etapizovat určitě nepůjde, určitě to nebude možné u části týkající 
se hlavního parametru akce, což je hospodaření s vodou, zde jsou jasně dané postupy a návaznosti, které je třeba 
provést vcelku. P. Mixa – jak bude vypadat povrch? Jde o dlažbu s větší mezerou? A dále, pokud se akce zrealizuje 
a následně bude možná zástavba Na Vrážce nedojde k poškození povrchů stavební technikou? Ing. Smrčka – 
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jedná se o dlažbu, která má porézní celý povrch. Ohledně vpuštění stavební techniky – bohužel akce přicházejí 
různě a není tedy možné je zcela plánovat a koordinovat, nějaké poškození není možné vyloučit nikdy. 
L. Kvasnička – vzhledem k dopadům na občany, bylo by dobré celou akci provést co nejrychleji (dotace umožňuje 
provedení až do roku 2025) k tomu je potřeba mít dobře nastavené parametry, aby nedošlo k prodlevám. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
výzvy č.: 10/2021 z Národního programu Životní prostředí na projekt „Rekonstrukce povrchů a hospodaření 
se srážkovými vodami v lokalitě Řevnice - Vrážka“ v maximální výši 66 403 635,30 Kč.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 4/ZM/26/2022 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 11 
Finanční dar na provoz – TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o. 
Zastupitelstvu města je předkládána žádost společnosti TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o. provozující v našem 
regionu zdravotnickou záchrannou službu, zdravotnickou dopravní službu a lékařskou pohotovostní službu o 
příspěvek na její provoz. Finanční prostředky, které zařízení čerpá za provedené úkony prostřednictvím zdravotních 
pojišťoven, v současné době nestačí na pokrytí provozu a obnovu zmíněného zařízení. Vzhledem k tomu, že v 
současné době došlo k razantnímu zvýšení cen energií, nájemného za stanoviště včetně jeho provozu, pohonných 
hmot a dalších činností jako třeba servis vozů nebo zdravotnických přístrojů, není možné z úhrad zdravotních 
pojišťoven uhradit tyto veškeré náklady. Navržená výše příspěvku na rok 2022 činí 60.000,- Kč (příspěvek na 
provoz byl společnosti poskytnut i v roce 2021). V rozpočtu na rok 2022 je dar zahrnut. Rada města na svém 
jednání č.166 konaném dne 24.8.2022 doporučila zastupitelstvu poskytnutí tohoto daru. 
 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Černý – dotaz na zaplněnou ulici Mařákova. Je nějaká jiná varianta? Ing. Smrčka – panu Bulíčkovi byla 
nabídnuta možnost parkování na pozemku na objížďce, zatím je to v jednání.  
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru se společností TRANS HOSPITAL 
PLUS, s.r.o, Mařákova 1080, 252 30  Řevnice, IČ: 01571010 v přiloženém znění, na jejímž základě poskytne 
město Společnosti TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o finanční dar ve výši 60.000,- Kč na pokrytí provozu 
zdravotnického záchranného zařízení.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 5/ZM/26/2022 bylo schváleno. 
 
 

• K bodu 12 
Schválení záměru podání žádosti o dotaci zázemí dětská skupina  
Zastupitelstvu města je předložen ke schválení záměr podání žádosti o dotaci a předfinancování projektu s názvem: 
„Budování kapacit pro Dětskou skupinu Řevnice“, v rámci výzvy MPSV, Národní plán obnovy, 3.3.2. Zvýšení 
kapacity zařízení péče o děti. V rámci projektu je plánována výstavba nového dvoupodlažního objektu v areálu MŠ. 
Předpokládané výdaje na realizaci projektu činí 18 374 979,- Kč. Maximální výše poskytované dotace může 
dosáhnout 100 % ze způsobilých výdajů. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
Ing. Smrčka – doplnil některé parametry dotace (personální obsazení, kapacita …), J. Chroust – vznesl dotaz na 
případné připomínky sousedů. Ing. Smrčka – námitka, kterou sousedé měli, byla již vyřešena v rámci stavebního 
řízení. Ing. Šupáčková – co bude se současným prostorem dětské skupiny? Ing. Smrčka – vybavení se použije do 
nového prostoru, ostatní zůstane. Budova by měla projít rekonstrukcí podle připraveného projektu. Náklady na 
změnu prostorů nebyly vysoké, jednalo se hlavně o toalety a umývárnu pro děti. Byla využita dotace. J. Chroust – 
tedy nejde o výrazné navýšení kapacity, ta zůstává vlastně stejná? Ing. Smrčka – aktuálně má skupina 20 dětí a 
zatím město žádá o kapacitu pro 20 dětí, neboť je to v tuto chvíli dostačující. Velikost a kapacita objektu obsáhne 
v případě potřeby do budoucna až 40 dětí. Aktuálně se bude žádat o kapacitu 20 dětí, neboť pro současný stav je 
to dostačující.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci projektu s názvem: „Budování kapacit pro 
Dětskou skupinu Řevnice“, v rámci výzvy MPSV, Národní plán obnovy, 3.3.2. Zvýšení kapacity zařízení péče 
o děti“.  
Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování projektu Budování kapacit pro Dětskou skupinu Řevnice 
z rozpočtu města až do výše min. 18 374 979,- Kč.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 6/ZM/26/2022 bylo schváleno. 
 

• K bodu 13 
Záměr prodeje pozemků parc. č. 3281/2 a parc.č. 3280/2 v eAukci - ulice Náplavní 
Zastupitelstvo města dne 20.7.2022 č. 25 schválilo prodej  pozemku parc. č. 3281/2 o výměře 810 m2 (orná půda) 
za vyvolávací cenu 6.850.000,- Kč a pozemku parc.č. 3280/2 o výměře 827 m2 (ostatní plocha) za vyvolávací cenu 
7.000.000,- Kč v elektronické aukci. 
Společnost FinYes s.r.o. nabídla městu zajištění elektronické aukce za cenu 18.800,- Kč/pozemek. V případě 
zrušené aukce je odměna stanovena na 9.300,- Kč. V podmínkách eAukce bude zahrnuta i možnost eAukci ze 
strany města kdykoliv zrušit a konečné rozhodnutí o koupi bude až na rozhodnutí zastupitelstva města. V případě 
neschválení kupujícího zastupitelstvem nebudou žádné sankce vůči městu. Text kupní smlouvy by byl přiložen 
mezi podklady eAukce. 
Znalecký posudek pro samotný prodej u elektronické aukce není podmínkou - prodej je uskutečňován otevřenou 
formou a v místě a v čase za cenu obvyklou - tržní (určí ji výsledek eAukce) a tím je naplněn §39 zákona o obcích. 
Město přesto objednalo vyhotovení znaleckého posudku na stanovení tržní ceny (ceny v místě a čase obvyklé) 
pozemku parc.č. 3280/2. Dle znaleckého posudku č. 355/4/2022 ze dne 30.6.2022 zpracovaného Ing. Jaroslavem 
Kubátem je tržní cena pozemku 5.540.000,- Kč.  
Výnos z prodeje bude použit na spolufinancování akce Rekonstrukce povrchů a hospodaření se srážkovými vodami 
v lokalitě Řevnice – Vrážka. 
Za schválené vyvolávací ceny se žádní zájemce nepřihlásil, přestože si inzerci pozemku parc.č. 3280/2 prohlédlo 
2197 zájemců a  v případě pozemku parc.č.  3281/2  2335 zájemců. Zpráva o hodnocení elektronické aukce je 
předložena. Zástupce aukčního portálu v hodnocení doporučuje s ohledem na tržní potenciál pozemků snížit 
vyvolávací cenu a aukci zopakovat. V případě pozemku parc.č. 3280/2 na cenu 6.650.000,- Kč a v případě 
pozemku parc.č. 3281/2 na cenu 6.500.000,- Kč. Nové podmínky pro aukci jsou předloženy. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje: 
- záměr prodeje pozemku parc.č. 3280/2 v k.ú. Řevnic o výměře 827 m2 (ostatní plocha) v elektronické 

aukci zajištěné společností FinYes s.r.o., IČ: 04191684, se sídlem Dvorská 4954/7, 466 01 Jablonec nad 
Nisou za vyvolávací cenu 6.500.000,- Kč a složení aukční jistiny ve výši 200.000,- Kč; 

- záměr prodeje pozemku parc.č. 3281/2 v k.ú. Řevnice o výměře 810 m2 (orná půda) v elektronické aukci 
zajištěné společností FinYes s.r.o. za vyvolávací cenu 6.500.000,- Kč a složení aukční jistiny ve výši 
200.000,- Kč; 

-   využití výnosu z prodeje pozemků parc.č. 3280/2 a par.c.č 3281/2 v k.ú. Řevnice na spolufinancování 
akce „Rekonstrukce povrchů a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Řevnice – Vrážka“, číslo 
projektu 5211000045 SFŽP ČR.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: 2 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 7/ZM/26/2022 bylo schváleno. 
 
19.52 – příchod p.Kovářová (přítomno 15 zastupitelů) 
 

• K bodu 14 
Diskuze 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:   
Ing. Lojda – dotaz, zda město řeší zvyšování cen energií v souvislosti s provozem veřejných budov. Ing. Smrčka – 
aktuálně se toto řeší v souvislosti se ZŠ (navýšení rozpočtu je v RO 3/2022). Dosud město řešilo dodávky energií 
do veřejných budov v rámci soutěže o dodavatele (regionální záležitost) s fixním obdobím, nyní je situace jiná a 
bude asi lepší strategií vyčkat na další vývoj situace. Aktuálně je pokryt začátek topné sezóny. Jsou i samosprávy, 
které nemají vysoutěženo nic a nemají ani žádné nabídky. L. Kvasnička potvrdil, že se tato věc řeší všude, obecně 
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většina počítá s navýšením cen na čtyřnásobek za plyn a trojnásobek za elektřinu. Myslí si, že je to spíše k diskuzi 
při tvorbě nového rozpočtu. Avizované zastropování cen energií nebude řešením, resp. nepokryje celkové 
navýšení. Ing. Smrčka ještě doplnil, že je potřeba zajistit provoz ZŠ, MŠ, pečovatelské služby, tam je nutné, aby 
tato zařízení fungovala. Ing. Kozák – nebylo by variantou omezit třeba svícení pouličních lamp? Ing. Smrčka – asi 
by se to dalo nastavit, musí o tom rozhodnout zastupitelstvo. L. Kvasnička – bude důležité sdělit takovou informaci 
hlavně občanům, jelikož určitě vznikne obava z nárůstu kriminality. Všechny obce toto řeší. Ing. Smrčka – aktuálně 
nemá město lampy se stmíváním, ale v projektu nového osvětlení, které by mělo pokrýt v I. etapě cca polovinu 
obce, se počítá s možností stmívacích lamp.  
L. Kvasnička – upozornil na přítok vody z ulice V Luhu při větším dešti směrem k viaduktu, je to v místě kde se 
přetíná páteřní vedení dešťové kanalizace, zda by nestálo za to udělat v tomto místě nějaký svod. Ing. Smrčka – 
obnovil se svod přes parcelu Ing. Tlustého a uvažuje se ještě o dalším posílení. Komunikace v tomto místě je 
bohužel překlopená, ale hledá se řešení. Ing. Černý – dotaz na stav rekonstrukce krajské komunikace? Ing. Smrčka 
– aktuálně se projednává stavební povolení, resp. stavební řízení. Tuto akci řeší krajský úřad, město dávalo pouze 
nějaká stanoviska. Realizaci zatím není možné přesně určit. O. Skripnik – poděkování zastupitelům za schválení 
územního plánu, zároveň by rád upozornil na rizika při výstavbě plánovaného projektu zástavby v ulici V Luhu, kde 
by považoval za vhodné, aby obec při povolování stavby byla aktivní, a to z důvodu zaplavování objektů osob, 
které zde již žijí. Dále podotkl, že při výjezdu na cyklostezce u pivovaru není vhodné parkování aut (považuje za 
nebezpečné např. pro děti). Chtěl by zde umístit jiné dopravní značení. Ing. Smrčka – v současné době je schválena 
obnova dopravního znační pro celé město na vodorovné značení (tedy nákresy na silnici).Jedná se o realizaci, 
která bude provedena na základě požadavků městské policie, občanů i radních.  
 
 
 
 

• K bodu 15: 
Různé 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
 

• K bodu 26 
Závěr 
Starosta ukončil nahrávání ve 20:19 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
2) Odůvodnění opatření obecné povahy č.1/2022 
3) Opatření obecné povahy č.1/2022 

 
 
 
 

 
V Řevnicích dne 5.září 2022 
Zapsala: Petra Karešová  
 
 

 
 
        Ověřovatelé zápisu: 

                  

 

 

 

 

 

 

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

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

USNESENÍ 
 přijatá na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 26 dne 5.září 2022 

 
Usnesení č. 1/ZM/26/2022 

„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 26 o 16 
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) Rozpočtové opatření č. 3/2022 - návrh 
9) Rozhodnutí o námitkách uplatněných proti Návrhu územního plánu Řevnice, vydání Územního plánu 

Řevnice 
10) Rozhodnutí o přijetí dotace 66.403.635,- Kč na akci „Rekonstrukce povrchů a hospodaření se 

srážkovými vodami v lokalitě Řevnice Vrážka“ 
11) Finanční dar na provoz – TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o. 
12) Schválení záměru podání žádosti o dotaci zázemí dětská skupina  
13) Záměr prodeje pozemků parc. č. 3281/2 a parc.č. 3280/2 v eAukci - ulice Náplavní 
14) Diskuze  
15) Různé 
16) Závěr 
 
Usnesení č. 2/ZM/26/2022 

„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2022 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 7,354.928,33 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí 
rozpočet města na rok 2022 na straně příjmů 112,579.506,33 Kč (112.580 tisíc Kč) a na straně výdajů 
131,693.053,10 Kč (131.693 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 145,899.053,10 Kč (145.899 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 
(8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 145,899.053,10 Kč 
(145.899 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 3/2022 schodkový. Schodek je kryt přebytkem 
finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím dlouhodobých finančních 
prostředků.“ 
 
Usnesení č. 3/ZM/26/2022 

„I. Zastupitelstvo města Řevnice ověřuje, že Územní plán Řevnice není v rozporu s požadavky uvedenými 
v § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, tj. s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem, s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem - Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje nebo výsledkem řešení 
rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo se stanoviskem krajského úřadu. 

II. Zastupitelstvo města Řevnice rozhoduje podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, o námitkách, které byly uplatněny proti Návrhu Územního plánu Řevnice tak, jak je 
uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2022, které je přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle ustanovení § 54 odst. 2 a § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 
171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Řevnice 
formou opatření obecné povahy č.1/2022, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení.“ 

 
Usnesení č. 4/ZM/26/2022 

„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
výzvy č.: 10/2021 z Národního programu Životní prostředí na projekt „Rekonstrukce povrchů a hospodaření 
se srážkovými vodami v lokalitě Řevnice - Vrážka“ v maximální výši 66 403 635,30 Kč.“ 
 
Usnesení č. 5/ZM/26/2022 

„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru se společností TRANS HOSPITAL 
PLUS, s.r.o, Mařákova 1080, 252 30  Řevnice, IČ: 01571010 v přiloženém znění, na jejímž základě poskytne 
město Společnosti TRANS HOSPITAL PLUS, s.r.o finanční dar ve výši 60.000,- Kč na pokrytí provozu 
zdravotnického záchranného zařízení.“ 
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Usnesení č. 6/ZM/26/2022 

„Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci projektu s názvem: „Budování kapacit pro 
Dětskou skupinu Řevnice“, v rámci výzvy MPSV, Národní plán obnovy, 3.3.2. Zvýšení kapacity zařízení péče 
o děti“.  
Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování projektu Budování kapacit pro Dětskou skupinu Řevnice 
z rozpočtu města až do výše min. 18 374 979,- Kč.“ 
 
Usnesení č. 7/ZM/24/2022 

„Zastupitelstvo města schvaluje: 
- záměr prodeje pozemku parc.č. 3280/2 v k.ú. Řevnic o výměře 827 m2 (ostatní plocha) v elektronické 

aukci zajištěné společností FinYes s.r.o., IČ: 04191684, se sídlem Dvorská 4954/7, 466 01 Jablonec nad 
Nisou za vyvolávací cenu 6.500.000,- Kč a složení aukční jistiny ve výši 200.000,- Kč; 

- záměr prodeje pozemku parc.č. 3281/2 v k.ú. Řevnice o výměře 810 m2 (orná půda) v elektronické aukci 
zajištěné společností FinYes s.r.o. za vyvolávací cenu 6.500.000,- Kč a složení aukční jistiny ve výši 
200.000,- Kč; 

-   využití výnosu z prodeje pozemků parc.č. 3280/2 a par.c.č 3281/2 v k.ú. Řevnice na spolufinancování 
akce „Rekonstrukce povrchů a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Řevnice – Vrážka“, číslo 
projektu 5211000045 SFŽP ČR.“ 

 
 
 
 

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

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


