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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 3. srpna 2015 v zasedací místnosti 

Městského úřadu v Řevnicích 
 

Přítomni: Mgr. Skripnik Ondřej PhD., MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Ing. Smrčka Tomáš, Ing. 
Hartmann Petr, Kovářová Iveta, Tamchyna Martin, Bc. Cvanciger Miroslav, MgA. Reslová Marie, Ing. Jan 
Lojda Ph.D., Kvasnička Libor, Ing. Beneš Josef, Ing. Buchal Jiří, Ing. arch. Čermáková Alice  
Omluven: MVDr. Veverka Vojtěch 
Tajemnice městského úřadu: Mgr. Renata Henych  
Čas zahájení zasedání zastupitelstva:      19.07 hod. 
Čas skončení zasedání zastupitelstva:     20:38 hod. 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 9 občanů. 
 
Program uvedený na pozvánce na zasedání zastupitelstva: 
1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace – Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů 

v Řevnicích, etapa II 
4) Rozpočtové opatření č.4/2015 
5) Různé 
6) Závěr 
 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 
Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva přivítáním zastupitelů a přítomných občanů v 19.05 hod.  
 
Zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu s jednacím řádem.  
Starosta konstatoval, že je v 19:07 hod. přítomno 10 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, 
protože je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů z patnáctičlenného zastupitelstva.  
 
Starosta jmenoval zapisovatelem tajemnici městského úřadu Mgr. Renatu Henych.  Námitka proti jmenování 
zapisovatele vznesena nebyla. 
 
Starosta jmenoval členy návrhové komise:  Martina Tamchynu a Ivetu Kovářovou 
Starosta jmenoval ověřovateli zápisu: Ing. arch. Alici Čermákovou a MUDr. Jaroslavu Dercovou. 
Starosta informoval přítomné, že z jednání bude pořízen záznam, který bude následně celý uveřejněn na 
webových stránkách města, a proto diskuze bude zapsána jen rámcově.  
 

 K bodu 2: 
Schválení programu 

Starosta přednesl program zasedání zastupitelstva, jak byl uveden na pozvánce na zasedání zastupitelstva 
a vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění bodů do programu nebo na vypuštění bodů z programu 
zasedání zastupitelstva. 

V 19:12 hod. přichází Ing.Beneš  
Starosta čte program tak, jak bude projednáván na ZM: 

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace – Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších 

objektů v Řevnicích, etapa II 
4) Rozpočtové opatření č.4/2015 
5) Různé 
6) Závěr 
 

Hlasování o tomto návrhu: 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
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 K bodu 3: 
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace – Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů 
v Řevnicích, etapa II 
Město Řevnice obdrželo Oznámení o schválení projektu k financování v rámci výzvy č. 85a vyhlášené ROP 
SČ. Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou na všechny projekty volné disponibilní prostředky, 
podléhá financování dotace stejné metodice jako projekty z Výzvy č. 85, tj., že výše dotace není pevně 
stanovena a může být poskytnuta až do výše 85% způsobilých výdajů, stejně vysoká ale může být i 
spoluúčast města. 
Celkové předpokládané výdaje projektu činí 9 624 361,- Kč, z toho způsobilé výdaje projektu činí 9 049 210,- 
Kč, výše dotace činí 85% ze způsobilých výdajů, tj. 7 691 828,50 Kč. V návaznosti na schválení projektu je 
předložena na ZM ke schválení Smlouva o poskytnutí dotace a schválení vyčlenění peněžní částky až ve 
výši 9 624 361,- Kč na spolufinancování projektu. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace, viz. materiály do ZM. 
 
Diskuze: 
Schneidrová, Starosta, Skripnik, Lojda, Buchal – opravy komunikací v Sochorově ulici a zhotovení 
zpomalovacích prahů, návrh občanů udělat žlutý kříž dole v křižovatce, aby se tam neparkovalo. 
Kirstejnová, Starosta, Skripnik, Lojda -  zklidnění dopravy i v jiných ulicích, např. V Luhu, počítá se s řešením 
zklidnění dopravy po Řevnicích, byla provedena průzkumová akce, z ní bude výstup pro dopravní komisi, 
která bude řešit omezení dopravy – oblast kolem škol, snížení rychlosti na 30 km/hod., obytné zóny. 
 
V 19:14 hod. přichází Ing. Buchal a Ing. Lojda Ph.D. a Mgr. Skripnik PhD.  
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální 
rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších 
objektů v Řevnicích, etapa II“, reg. č.:CZ.1.15/1.1.00/5a.02068“ schvaluje uzavření Smlouvy o 
poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy až do výše 7 691 828,50 Kč 
a schvaluje vyčlenění peněžní částky na financování realizace tohoto projektu až do výše 9 624 361,- 
Kč, odpovídající celkovým výdajům projektu. 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 4: 
RO č. 4/2015 
Na RM byl předložen vedoucím EO panem Ing. Vladislavem Tilschem návrh rozpočtového opatření 
č.4/2015, který po projednání ve finančním výboru je předložen ke schválení zastupitelstvu města.  
Toto rozpočtové opatření na straně Příjmů reaguje na závěry z Dodatku č. 5 ke Smlouvě o zajištění provozu 
vodohospodářské infrastruktury města Řevnic ze dne 30.6.2015, kdy bylo dohodnuto mimo jiné jednorázové 
mimořádné nájemné od EKOSu s.r.o. ve prospěch Města k 1.7. t.r., a dále zahrnuje předpokládaný příjem 
investiční dotace od ROPu na akci „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, II. 
etapa.“ 
Ve Financování je zahrnut příjem i splátka krátkodobého úvěru na předfinancování dotace na akci „ 
Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnících“, tedy rekonstrukce ulic Sochorova, 
Sádecká, což bylo schváleno na minulém zastupitelstvu města. Celkové parametry Financování se tímto 
nemění.Hlavní položkou v předkládaných Výdajích je snížená částka na opravy komunikací o částku cca. 
1,9 mil. Kč, která bude použita v podstatě na obdobný účel, ale formou spolufinancování nákladů města na 
akci s dotací „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, II. etapa“. Tato akce je 
zařazena na další řádce rozpočtového opatření s celkovými rozpočtovanými náklady cca. 9,6 mil. Kč. 
Dokončení nákladů, víceprací atd. na ulici Husova, Kozinova bude dořešeno na příštím zastupitelstvu města. 
Dále je na akci čištění a odstranění havárie na dešťové kanalizaci ulic V Souhradí, Wolkerova, V Luhu, Pod 
strání vyčleněno 0,250 mil. Kč. Rozpočtové opatření dále zahrnuje zvýšení příspěvku na provoz pro ZUŠ 
Řevnice z titulu kulturních akcí dle rozhodnutí rady města, zajištění externích materiálů pro vedení města, 
zajištění platu a odpovídajícího sociálnímu a zdravotnímu pojištění pro budoucího policistu města.  
Celkové parametry rozpočtu v poměru příjmů celkem (+Financování) k výdajům se nemění, obojí se zvyšuje 
o 8 054,8 tis. Kč, rozpočtová rezerva se mírně snižuje na částku 880 tis. Kč. 
 
RM č. 36 dne 23.07.2015 schválila RO č.4/2015 a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení. 
MUDR. Dercová požádala předsedu FV pana Ing. Hartmana, aby před každým zasedáním ZM, kde se bude 
řešit rozpočtové opatření, informoval členy Finančního výboru a udělal zápis pro zastupitelstvo. Odpověď 
Ing. Hartmana – viz. nahrávka ze ZM. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
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Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje RO č. 4/2015 s tím, že rozpočet je schodkový, příjmy celkem jsou 
zaokrouhleny na 117 370 000 Kč, výdaje celkem ve výši 141 371 000 Kč. Rozdíl je kryt zůstatkem 
minulého období.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 5: 
Různé 
Buchal – řešil zápisy z rady města – zdá se mu, že jsou stručné, kdyby neměl podpůrný text jako zastupitel, 
nedozví se podrobnosti. Skripnik – zasedání rady jsou neveřejná, zveřejňují se pouze usnesení nikoliv celé 
zápisy. 
Arnoldová, Pražská – dešťová kanalizace Za vodou. Starosta přislíbil, že bude schůzka s projektantem a 
zpracovatelem územního plánu.  
Arnoldová – problém větví se stromů přesahujících do komunikací a veřejného osvětlení. Reslová – probere 
to s ved. TS. 
Arnoldová, Pražská, Starosta – problém dopravních značek na katastru Lety, které znemožňují dopravu 
nákladními auty do Řevnic. 
Schlindenbuch - příjezd do Řevnic - objížďka se stává hlavní přístupovou cestou, řešit zklidnění této lokality 
s obcí Lety. 
Pražská, Dercová, Buchal, Kovářová, Tamchyna, Skripnik – odchod zástupkyně I. stupně ze ZŠ, Starosta 
ukončil rozvíjející se diskuzi k tomuto bodu. 
 
 

 K bodu 6: 
Závěr 
 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 3.8.2015 ve 20:38 hodin. 
Zápis vyhotoven dne: 4.8.2015 
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Usnesení 
ze Zastupitelstva města Řevnice č. 6 ze dne 3.8.2015  

 
Zastupitelstvo města 
 
 
A) SCHVALUJE 

 v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti 
Střední Čechy na projekt „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, 
etapa II“, reg. č.:CZ.1.15/1.1.00/5a.02068“ schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy až do výše 7 691 828,50 Kč a schvaluje 
vyčlenění peněžní částky na financování realizace tohoto projektu až do výše 9 624 361,- Kč, 
odpovídající celkovým výdajům projektu. 

 

 schvaluje RO č. 4/2015 s tím, že rozpočet je schodkový, příjmy celkem jsou zaokrouhleny na 
117 370 000 Kč, výdaje celkem ve výši 141 371 000 Kč. Rozdíl je kryt zůstatkem minulého 
období.“ 
 
 
                                                              Zapisovatel: 

Mgr. Renata Henych 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
Ing. arch. Alice Čermáková 
                                                                                                    MUDr. Jaroslava Dercová 
…………………………………                                                      ………………………………………… 
 
 

Ing. Tomáš Smrčka 
Starosta 


