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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 22.února 2016 v budově Zámečku 

 
Přítomni: Ing. Beneš Josef, Mgr. Skripnik Ondřej PhD., MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Ing. 
Smrčka Tomáš, Ing. Hartmann Petr, Kovářová Iveta, MVDr. Veverka Vojtěch, Tamchyna Martin, Bc. 
Cvanciger Miroslav, MgA. Reslová Marie, Ing. Jan Lojda Ph.D., Kvasnička Libor, Ing. Buchal Jiří, Ing. arch. 
Čermáková Alice 
Tajemnice městského úřadu: Mgr. Renata Henych  
Omluven:  
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne  22.2.2016:      19.10 hod. 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne 22.2.2016:      23:50 hod. 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 16 občanů. 
 
Program uvedený na pozvánce na zasedání zastupitelstva: 

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Zpráva o činnosti Rady města 
4) Zpráva o činnosti Finančního výboru 
5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
6) Informace o RO č.8/2015 
7) RO č. 1/2016 
8) Zpráva o hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 
9) Informace o žalobě kláštera Dominikánů 
10) Informace o přípravě Územního plánu 
11) Informace o konkurzu na ředitele/lku Základní školy Řevnice 
12) Diskuze 
13) Uvolnění prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č. p. 174 
14) Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu činností podle zákona o obecní policii – Všenory, 

Liteň 
15) Různé 
16) Závěr 

 
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 
Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva přivítáním zastupitelů a přítomných občanů v 19.10 hod.  
 
Zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu s jednacím řádem.  
Starosta konstatoval, že je přítomno 14 zastupitelů (omluven Ing. Jan Lojda Ph.D., který přijde později) 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:  Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. a MgA. Marie Reslová 
Starosta jmenoval ověřovateli zápisu: MVDr. Vojtěch Veverka a Bc. Miroslav Cvanciger 
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. 
Starosta požaduje bod č. 6 zařadit jako bod č. 7 - Odkup pozemku parc. č. 2472 od SŽDC, státní 
organizace, dále za bod č. 7 zařadit bod č. 13 – Uvolnění prostředků z Fondu oprav a technického 
zhodnocení budovy č.p. 174, přečíslovat další body, přejmenovat bod č.15 na: Veřejnoprávní 
smlouva o zajišťování výkonu činností podle zákona o obecní policii – obec Všenory a doplnit za bod 
č.15 bod č.16 - Dotace na rok 2016 v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací 
pracujících s dětmi a mládeží“, bod č.17 - Dotace na rok 2016 v rámci programu „Podpora 
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konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického 
ruchu a životního prostředí“ a za. 
 
Doplněný program na zasedání zastupitelstva pak starosta navrhuje takto: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Zpráva o činnosti Rady města 
4) Zpráva o činnosti Finančního výboru 
5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
6) Informace o RO č.8/2015 
7) Odkup pozemku parc. č. 2472 od SŽDC, státní organizace. 
8) Uvolnění prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č. p. 174 
9) RO č. 1/2016 
10) Zpráva o hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 
11) Informace o žalobě Kláštera dominikánů Praha 
12) Informace o přípravě Územního plánu 
13) Informace o konkurzu na ředitele/lku Základní školy Řevnice 
14) Diskuze 
15) Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu činností podle zákona o obecní policii – obec 

Všenory 
16) Dotace na rok 2016 v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících 

s dětmi a mládeží“ 
17) Dotace na rok 2016 v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech 

kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ 
18) Různé 
19) Závěr 

 
Hlasování o tomto návrhu: 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 3: 
Zpráva o činnosti Rady města  
RM se sešla 9x od posledního řádného zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2015 a projednala 
následující:   
RM aktualizovala majetkové přílohy zřizovací listiny Mateřské školy týkající se dětského hřiště.  
RM schválila uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor v budově č.p. 64 sjednaného v nájemní 
smlouvě uzavřené dne 4.12.1997 mezi městem Řevnice a společností PENCO, spol. s r.o. a to ke dni 
31.12.2015.  
RM schválila uzavření smluv o sdružených dodávkách zemního plynu – č.p. 64 se společností BOHEMIA 
ENERGY a dodávky elektřiny pro hladinu NN – č.p.64 se společností ČEZ Prodej, s.r.o. 
RM vzala na vědomí předběžné výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za rok 2015 a 
uložila MÚ zpracovat výběrové řízení na audit hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za rok 
2015. 
RM vzala na vědomí informaci, že pan Bc. Jiří Dlask složil dne 10.12.2015 zkoušky na strážníka městské 
policie a získal osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zák. č. 553/1991 Sb., o 
obecní policii. Bc. Dlask byl následně jmenován radou města od 1.1.2016 vrchním strážníkem Městské 
policie Řevnice. RM schválila Vnitřní předpis č.4/2015 – Směrnice pro činnost Městské policie Řevnice a 
Vnitřní předpis č.5/2015 – Směrnice, kterou se upravuje postup při manipulaci s bloky a ukládání pokut, 
bloky na pokutu na místě nezaplacenou a finančními prostředky vybranými v blokovém řízení Městské 
policie Řevnice. Bylo ukončeno výběrové řízení na pozici strážník Městské policie Řevnice a RM schválila 
jako nejvhodnějšího kandidáta na tuto pozici pana Pavla Partaje, který již k 1.12.2015 nastoupil do 
pracovního poměru a od 1.2.2016 nastoupil po ukončeném výběrovém řízení na pozici strážník čekatel pan 
Petr Beran. 
RM vzala na vědomí informaci o tom, že Město Řevnice obdrželo dotaci z Programu účelové neinvestiční 
dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015 ve výši 2.418,- Kč. 
RM schválila Volební řád Školské rady ZŠ Řevnice. RM vyhlásila konkurz na obsazení pracovního místa 
ředitele/lky ZŠ Řevnice a jmenovala členy konkursní komise. RM schválila závazné ekonomické ukazatele 
rozpočtu příspěvkových organizací ZŠ Řevnice, ZUŠ Řevnice a MŠ Řevnice na základě schváleného 
rozpočtu na rok 2016. 
RM schválila uzavření Rámcové smlouvy na poradenské služby se společností ACCON  s.r.o při realizaci 
investic a při organizaci zadávacích řízení a vyřizování dotací. 
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RM schválila vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Pojištění majetku a 
odpovědnosti pro město Řevnice firmu MONDE FINANCE, s.r.o. Praha 1.  
RM schválila Smlouvu o spolupráci s Bc. Monikou Vaňkovou, jejímž předmětem je zajištění dotací, 
propagace a produkce oslav 100. Výročí Lesního divadla a vzala na vědomí uzavření dohody s Bc. Monikou 
Vaňkovou na zajištění podávání žádostí o dotace a administrace dotací zejména neinvestičního charakteru.  
RM schválila uzavření smlouvy na výrobu 2 publikací o historii Lesního divadla v Řevnicích pro oslavy 100 
let Lesního divadla. 
RM schválila podání žádosti o dotaci na MMR, program „Cestování dostupné všem“. Na základě poptávky 
s názvem „Projektová dokumentace – přednádraží prostor Řevnice“ schválila RM nejvýhodnější nabídku Ing. 
Jiřího Soviny, Tachlovice, za nabízenou cenu 215.000,- Kč. 
RM vzala na vědomí informaci o stavebně technickém průzkumu a nákladech na rekonstrukci skladu – 
objektu „Dřevák“.  
RM vzala na vědomí informaci společnosti 2Q o zajištění čištění komunikací v souvislosti s výstavbou 
obytného souboru CORSO POD LIPAMI, informace o postupu výstavby 2Q, dále RM vzala na vědomí a 
předala AK Konečný reakci společnosti 2Q spol. s r.o. na výzvu města k úhradě smluvní pokuty a návrh 
dodatku smlouvy včetně aktualizovaného harmonogramu. 
RM schválila záměr vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci a nutné opravy Lesního divadla. 
RM schválila RO č.8/2015 a uložila předložit jej na vědomí zastupitelstvu města.  
Starosta otevřel diskuzi. Vystoupili: MUDr. Dercová,Ing. Smrčka, Mgr. Skripnik, Ph.D., pan Kvasnička, Ing. 
Buchal. 
V 19:38 hodin přichází Ing. Lojda, Ph.D. – přítomno 15 zastupitelů 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere zprávu o činnosti Rady města na vědomí.“ 

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
  

 K bodu 4: 
Zpráva o činnosti Finančního výboru 
Finanční výbor se od posledního zasedání ZM sešel 2x, aby projednal RO č. 8/2015 a 1/2016.  
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere zprávu Finančního výboru z 31.12.2015 na vědomí.“ 

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 5: 
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
Kontrolní výbor se od posledního zasedání ZM nesešel.  
 

 K bodu 6:  
RO č. 8/2015 
Na RM č. 58 dne 31.12.2015 byl EO předložen a schválen návrh rozpočtového opatření č. 8/2015, který byl 
projednán ve finančním výboru dne 31.12.2015. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o tom, že rada města schválila dne 31.12.2015 
rozpočtové opatření č. 8/2015.“  

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 7: 
Odkup pozemku parc. č. 2472 od SŽDC, státní organizace 
Město Řevnice v roce 2012 požádalo Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, o odkup pozemku 
parc. č. 2472 (pokračování ulice Na Stránce podél železniční trati k ulici Třebaňská). Dne 25.10.2012 
obdrželo město informaci, že jeho žádost byla projednána s kladným výsledkem. Po dalších 3 letech 
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administrativních kroků udělila Vláda ČR dne 18. ledna 2016 usnesením č. 40 souhlas s prodejem 
předmětného pozemku SŽDC do vlastnictví města Řevnice. 
Rada města Řevnice na svém jednání č. 82 dne 2.11.2012 schválila technické podmínky SŽDC spojené 
s odkupem pozemku parc.č. 2472 a také s přijetím podmínek daných zákonem č. 77/2002 Sb., kterými je 
odkup tohoto pozemku ve vlastnictví státu podmíněn.   
Město současně na základě kupní smlouvy zřizuje k pozemku parc. č.  2472 ve prospěch panujícího 
pozemku parc.č. 2689/12, oba v obci a k.ú.  Řevnice, pozemkovou služebnost inženýrské sítě (§ 1267 a 
násl. NOZ), která spočívá v uložení zemního kabelového komunikačního vedení DK Praha – Beroun, včetně 
práva vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav podzemního vedení a to v rozsahu vymezeném 
geometrickým plánem č. 1773-72/2012. 
Kupní cena byla stanovena jako cena obvyklá znaleckým posudkem a navýšena o nezbytné náklady 
spojené s prodejem - 128.000 Kč + 26.880 Kč (21 % DPH), celkem tedy 154.880,- Kč. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi vystoupili: Ing. Buchal, Ing. Smrčka, Mgr. Skripnik, Ph.D., MUDr. Dercová, Ing. Černý, paní 
Pražská, Ing. Sudek, Ing. Kozák, pan Kvasnička. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„a)  Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemku parc. č. 2472 v obci a k. ú. Řevnice, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, o výměře 1076 m
2
 od Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace, IČO: 70994234, se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 za 
kupní cenu 128.000,- Kč + 26.880,- Kč (21 % DPH), celkem tedy 154.880,- Kč. 

b)  Zastupitelstvo města schvaluje bezplatné zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě (§ 1267 
a násl. NOZ) k pozemku parc. č.  2472 ve prospěch panujícího pozemku parc. č. 2689/12, oba 
v obci a k. ú. Řevnice, která spočívá v uložení zemního kabelového komunikačního vedení DK 
Praha – Beroun, včetně práva vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav podzemního vedení a to 
na dobu neurčitou a v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 1773-72/2012.“ 

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 8: 
Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p.174 
RM na svém jednání č. 56 dne 11.12.2015 schválila uzavření Dodatku č. 2 a na jednání č.64  ze dne 12.2. 
2016 uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č.1911/2015 se společností INVESSALES, spol. s.r.o., IČ: 
62957678, DIČ: CZ62957678, se sídlem Podskalská 1512/22, 128 00 Praha 2 – Nové Město, jejichž 
předmětem je závazek zhotovitele pro objednatele Město Řevnice provést dílo – zateplení, výměnu oken a 
kotle budovy hasičské zbrojnice. Dodatkem č. 1 a 2 se navyšuje cena díla v návaznosti na jednotlivé 
rozpočty víceprací o 499.038,-Kč vč. DPH. Celková cena díla po započtení víceprací činí 3 688 388,64 Kč 
vč. DPH. Položkový rozpočet je podkladem pro ZM. 
 Ve Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 174 je ke dni 16.2.2016 částka ve výši 698.535,62 
Kč. Na účet přichází každý měsíc nájemné ve výši 40.000,- Kč.  
Starosta dále popsal výčet stavebních prací. 
Starosta otvírá diskuzi.  
V diskuzi vystoupili: Ing. Smrčka, pan Kvasnička. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického 
zhodnocení budovy č.p.174 – Hasičská zbrojnice ve výši 499.038,- Kč. 

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 9:  
RO č. 1/2016 
Na RM č. 64 dne 11.2.2016 byl předložen a schválen návrh rozpočtového opatření č. 1/2016. Rozpočtové 
opatření bylo projednáno ve finančním výboru dne 17.2.2016. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi vystoupili pan Kvasnička, Ing. Smrčka. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
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Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje RO č. 1/2016 s těmito úpravami: částka 350.000,- Kč bude převedena 
z kap. 6409/pol. 5901 do kap. 2212/pol.6121 a částka 75.000,- Kč bude převedena z kap. 6409/pol.5901 
do kap. 3639/pol.6130.“  

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 10: 
Zpráva o hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 
Na RM č.64 dne 12.2.2016 předložil jednatel společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. pan Ing. David Kodym 
pro informaci aktuální podobu výsledků hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za rok 2015. 
Vzhledem k tomu, že výsledky budou ještě kontrolovány v průběhu auditu účetní závěrky, může před jejich 
uzavřením dojít k některým korekcím. Podle k dnešnímu datu známých výsledků hospodaření byl plán pro 
rok 2015 s mírnou reservou splněn, přičemž: 

- fakturace vodného a stočného narostla o cca 1,5%, 

- pokleslo množství podzemních vod odebraných pro výrobu pitné vody o cca. 14%, 

- bylo nutné provést nákladné opravy zařízení na odvodnění kalů na čistírně odpadních vod v ceně cca. 
350 tis. Kč, 

- z důvodu výše uvedených mimořádných nákladů na opravy zařízení na odvodnění kalů na čistírně 
odpadních nebylo možné povést první část plánovaných oprav kanalizace zaměřených na zlepšení 
vodotěsnosti kanalizačních stok (plánováno cca. 200 tis. Kč), 

- náklady ale i výnosy střediska les poklesly o cca 3,5%, 

- výnosy střediska odpady poklesly o cca 1%, přičemž plánovaný pokles nákladů se z důvodu déle 
trvajícího výběrového řízení na likvidaci odpadů projeví až v roce 2016, 

- byl proveden výrazně vyšší objem ostatních činnosti (stavomontážní práce, …), 

- režijní náklady byly zatíženy úroky z prodlení nárokované společností Aquaconsult, spol. s.r.o. ve výši 
cca. 150 tis. Kč a naopak výnosy obsahují dohadnou položkou ve stejné výši vztaženou k uplatněným 
nárokům EKOSu vůči Aquaconsultu  (kaly, předání agendy VaK, probíhající soudní spor). 

Konečná podoba výsledků hospodaření včetně členění na jednotlivé činnosti bude předložena ke schválení 
současně s účetní závěrkou a výsledkem jejího auditu. Podrobnější informace budou zpracovány do Výroční 
zprávy společnosti. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi vystoupil MVDr. Veverka, Ing. Kodym, pan Kvasnička. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci pana Ing. Davida Kodyma, jednatele společnosti 
EKOS Řevnice, spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, 25230 Řevnice, IČ: 47551828 o výsledcích 
hospodaření za rok 2015 s tím, že konečná podoba výsledků hospodaření včetně členění na 
jednotlivé činnosti bude předložena ke schválení současně s účetní závěrkou a výsledkem jejího 
auditu. Podrobnější informace budou zpracovány do Výroční zprávy společnosti.“ 

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:    Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 11: 
Informace o žalobě Kláštera dominikánů Praha 
Město obdrželo dne 28.12.2015 Unesení číslo 3C 417/2015-8 od Okresního soudu Praha západ ve věci 
žaloby Kláštera dominikánů Praha se sídlem Praha 1 - Staré Město, Husova 234/8 proti žalovaným: 1) 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a 2) město Řevnice o určení 
vlastnického práva s výzvou, aby se město Řevnice do 30 dnů k žalobě písemně vyjádřilo. Žalobce – Klášter 
dominikánů Praha se žalobou podanou k Okresnímu soudu Praha západ dne 14.12.2015 domáhá určení 
vlastnického práva k pozemkům parc. č. 1271/1, 1268, 1271/14, 1271/12, 1271/17, 1271/16, 1271/15, 
3690/2, 3689 vše v obci a k. ú. Řevnice ke dni žaloby ve vlastnictví města Řevnice tak, aby vlastnické právo 
bylo určeno České republice s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Žaloba se opírá o tvrzení historického vlastnictví pozemků žalobcem, dále o tvrzení  
neplatnosti nabytí vlastnického práva městem Řevnice a tvrzením o právním zájmu žalobce. Plný text žaloby 
a usnesení je v podkladech. 
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Město Řevnice se s Klášterem dominikánů Praha ve věci žaloby sešlo na společné schůzce dne 18.1.2016, 
jednání se zúčastnili - za město: starosta Ing. Tomáš Smrčka, místostarostka MgA. Marie Reslová, zastupitel 
Libor Kvasnička a advokát JUDr. Petr Jonáš. Návrh zápisu z jednání je v podkladech. Při jednání vyplynula 
ochota obou stran řešit spor smírnou cestou založenou na předpokládaných principech a dále dojednaných 
podmínkách. Principy jsou tyto: budova č. p. 29 a související pozemky zůstanou ve vlastnictví města 
Řevnice, pozemky parc. č. 3690/2 a   3689 v obci a k.ú. Řevnice v lokalitě Vrážka získá Klášter dominikánů 
Praha a v novém územním plánu města Řevnice nebudou pozemky ve vlastnictví Kláštera dominikánů 
Praha změněny ze stávajícího funkčního využití na ornou půdu.   
Rada města předala veškeré dokumenty ve věci žaloby advokátní kanceláři JUDr. Petra Jonáše  a  dne 22.1. 
2015 pověřila JUDr. Petra Jonáše  zastupováním  v této věci.  
JUDr. Petr Jonáš vypracoval a dne 26.1.2016 zaslal Okresnímu soudu Praha západ vyjádření k žalobě. 
Město Řevnice zastoupené advokátem v tomto vyjádření navrhuje zamítnutí žaloby. Tento návrh se opírá o 
tvrzení platnosti nabytí pozemků městem Řevnice a dále se opírá o ustanovení zákona č. 428/2012 Sb. o 
majetkovém vyrovnání s církvemi, konkrétně § 15 odst. 1, dle kterého je v případě právě žalovaných 
pozemků přiznána církvi finanční náhrada, dále se tvrzení opírá o veřejné prospěšnosti užívání pozemků a 
budovy č. p. 29. Text vyjádření je v podkladech.   
Rovněž Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se k žalobě Kláštera dominikánů Praha dne 
25.1.2016 vyjádřil. Vyjádření je v podkladech.  
Rada města dne 1.2.2016 ustanovila pracovní skupinu ve věci žaloby Kláštera dominikánů Praha ve složení:  
starosta Ing. Tomáš Smrčka, místostarostka  MgA. Marie Reslová, zastupitel Libor Kvasnička. 
Dne 5.2.2016 se uskutečnila společná schůzka za účasti členů pracovní skupiny, zástupců Kláštera 
dominikánů Praha, zpracovatele územního plánu arch. Hniličky a pověřeného zastupitele ve věci územního 
plánu Mgr. Ondřeje Skripnika, Ph.D. za účelem projednání dalšího postupu ve věci úkolů ze společného 
zápisu z jednání dne 18.1.2016.    
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi vystoupili: Ing. Sudek, Ing. Smrčka, paní Pražská, Ing. Jan Lojda, Ph.D., pan Kvasnička, pan 
Sviták.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Tomáše Smrčky o postupu ve 
věci žaloby Kláštera dominikánů Praha.“   

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:    Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 12: 
Informace o přípravě Územního plánu 
Na ZM seznámil místostarosta Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. přítomné zastupitele občany s tím, co je to 
územní plán, proč se pořizuje nový územní plán a co je jeho obsahem. Dále vysvětlil proces pořízení 
územního plánu, postup při pořizování a kroky, které byly v této věci do dnešního dne podniknuty.  Vysvětlil 
občanům, co bude následovat – společné jednání s dotčenými orgány, upravení návrhu územního plánu 
k veřejnému projednání, dále veřejné projednání a vyhodnocení připomínek, stanovisek a námitek a 
nakonec vydání nového územního plánu. Dále místostarosta informoval veřejnost o jejím zapojení do tvorby 
územního plánu – podáním připomínek ke společnému jednání nebo námitek k návrhu územního plánu. 
Upozornil, že vydáním a schválením nového územního plánu přestane platit stávající, avšak územní plán 
není retroaktivní, tzn., že neruší vydaná povolení ani rozhodnutí vydaná podle starého územního plánu.  
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
Dočasně nepřítomna Ing. arch. Čermáková. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci místostarosty Mgr. Ondřeje Skripnika, Ph.D. o 
přípravě nového územního plánu“. 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:    Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 13: 
Informace o konkurzu na ředitele/lku Základní školy Řevnice 
RM č. 59 dne 8.1.2016 vyhlásila konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy 
Řevnice, příspěvkové organizace,  IČO: 47005254, se sídlem Školní 600, 252 30 Řevnice a to 
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s předpokládaným nástupem 1.7.2016; stanovila text veřejného oznámení konkursního řízení na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Řevnice, který je v podkladech do 
zastupitelstva města. Předpokládaný termín konání konkurzního řízení je duben 2016. RM č.59 dne 
8.1.2016 uložila tajemnici úřadu zveřejnit oznámení o vyhlášení konkursu. 
RM č.60 dne 15.1.2016 pověřila starostu požádat Krajský úřad Středočeského kraje, Českou školní inspekci, 
školskou radu o delegování jejich zástupce do konkursní komise, požádat ředitelku Základní školy Mikoláše 
Alše, se sídlem Suchdolská 360, 165 00 Praha 6 - Suchdol, Mgr. Alexandru Kejharovou o souhlas se svým 
jmenováním členem konkursní komise, vyzvat ředitelku Základní školy Řevnice, aby zorganizovala volbu 
(aklamaci) zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkursní komise a doložila ji zřizovateli 
zápisem o volbě (aklamaci) a požádat místopředsedkyni Školské rady při Základní škole Řevnice Mgr. Evu 
Hanykýřovou o součinnost při určení zástupce školské rady členem do konkursní komise. 
RM č. 64 dne 12.2.2016 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a v souladu 
s usnesením Rady města Řevnice ze dne 8.1.2016: 
1. jmenovala  konkursní komisi k provedení konkursního řízení na ředitele/ředitelku Základní školy 

Řevnice ve složení: 
-  RNDr. Hana Ripková, PhD., člen určený zřizovatelem – předseda 
-  Ing. Tomáš Smrčka, člen určený zřizovatelem  
-  Dita Sýkorová, člen určený ředitelem Krajského úřadu Středočeského kraje 
-  Mgr. Alexandra Kejharová, odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení 
-  Ing. Marcela Bezděková, pedagogický pracovník Základní školy Řevnice 
-  Ing. Pavel Čámský, školní inspektor České školní inspekce 
-  Mgr. Ludmila Chroustová, člen školské rady. 

2.  pověřila  Ing. Alici Bečkovou funkcí tajemníka komise. Tajemník není členem konkursní komise. 
3.  určila   jako odborníky s hlasem poradním, kteří se účastní jednání konkursní komise: 

-  Ing. Štěpána Galbavého  
-  Ing. Kateřinu Šupáčkovou 
-    Mgr. Evu Podzimkovou 
-    Mgr. Ondřeje Skripnika, Ph.D. 

Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi vystoupili: MUDr. Dercová, Ing. Smrčka, Ing. Sudek, Ing. Galbavý, Ing. Černý, pan Tamchyna, Ing. 
Buchal, pan Kvasnička. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o konkurzu na ředitele/lku Základní školy Řevnice.“ 

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:    Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 14: 
Diskuze 45 minut  
V diskuzi vystoupili: Ing. Beneš, Ing. Smrčka, Ing. Sudek, MUDr. Dercová, Ing. Rojík, paní Pražská, Ing. 
Buchal, Ing. Hrubý, paní Kalinová, paní Arnoldová, Mgr. Schlindenbuch, paní Kirova, Ing. Kozák, Ing. Jan 
Lojda, Ph.D., paní Kovářová, Ing. Černý. 
 

 K bodu 15: 
Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu činností podle zákona o obecní policii – Všenory 
RM č.64 dne 12.2.2016 doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Řevnice a obcí Všenory k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii. Na základě této 
smlouvy bude vykonávat Městská policie Řevnice úkoly obecní policie stanovené zákonem 553/1991 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, nebo zvláštním zákonem na území obce Všenory, zejména při zajištění místních 
záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Za tyto služby se obec Všenory zavazuje hradit 
městu Řevnice vniklé náhrady v celkové výši 509.850,- Kč za kalendářní rok. Tato částka bude hrazena ve 
čtyřech splátkách po 127.462,- Kč vždy nejpozději k desátému dni měsíce března, června, září a prosince 
běžného kalendářního roku. Smlouva bude účinná ode dne schválení ZM obce Všenory a registrací 
v registru smluv na KÚ. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi vystoupili: pan Kvasnička, Ing. Smrčka, Ing. Buchal. 
Dočasně nepřítomen: Tamchyna 
Ve 23:15 odchází Iveta Kovářová 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
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Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Řevnice, 
IČ: 00241636 a obcí Všenory, IČ: 00241849 na výkon činnosti Městské policie Řevnice na území obce 
Všenory na dobu neurčitou za úhradu 509.850,- Kč a kalendářní rok.  
Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Zastupitelstvo města ukládá starostovi zajistit realizaci tohoto usnesení.“  

Pro: 9 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 4 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 16: 
Dotace na rok 2016 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 2016 finanční prostředky ve výši 300.000,- Kč (v roce 2015 bylo 
rozděleno 338.000,- Kč).  
O dotaci na podporu celoroční činnosti dětí a mládeže požádalo 13 spolků pro 377 členů do 18 let s trvalým 
pobytem v Řevnicích. 
Dne 18.2.2016 se sešla komise pro přidělení dotací z rozpočtu města a doporučila radě města vyhovět všem 
13 žadatelům - viz. zápis z jednání komise. Na jednoho člena do 18 let tak připadá podpora 795,- Kč. 
Zastupitelstvu města je dle zákona o obcích vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací nad 50.000,-  Kč v 
jednotlivých případech. 
Rada města na svém jednání dne 19.2.2016 doporučila zastupitelstvu města schválit přidělení dotace na 
činnost ve výši 87.533,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Řevnice, IČO: 16949137, se sídlem Opletalova 89, 252 
30 Řevnice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
Dočasně nepřítomen: Tamchyna 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení: 
  
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přidělení dotace na činnost ve výši 87.533,- Kč Tělocvičné jednotě 
Sokol Řevnice, IČO: 16949137, se sídlem Opletalova 89, 252 30 Řevnice a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o dotaci.“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 17: 
Dotace na rok 2016 v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, 
vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ 
Za účelem poskytnutí dotací v rámci programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, 
vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí“ vyčlenilo město v  rozpočtu na rok 
2016 finanční prostředky ve výši 200.000,- Kč (v roce 2015 bylo pro rozdělení určeno 150.000,- Kč).  
Město obdrželo 28 žádostí o dotaci na podporu konkrétního projektu nebo akce celkem od 22 subjektů 
v celkové částce 586.178,- Kč.  
Dne 18.2.2016 se sešla komise pro přidělení dotací z rozpočtu města a navrhla radě města z  28 přijatých 
žádostí o dotaci na konkrétní akci vyhovět zcela nebo z části 19 žádostem – viz.zápis z jednání komise.  
Jednotlivým akcím a projektům navrhuje komise rozdělit v 1. kole finanční částku 173.000,-  Kč, 
zbylých 27.000,- Kč navrhuje komise ponechat pro rozdělení v rámci 2. kola.  
Zastupitelstvu města je dle zákona o obcích vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací nad 50.000,-  Kč v 
jednotlivých případech, přičemž pro určení příslušnosti zastupitelstva rozhodující nikoli částka, která bude 
obcí přiznána, ale částka, která byla v žádosti požadována. Přesahuje-li tato částka 50 000 Kč, je funkčně 
příslušné zastupitelstvo, i kdyby nakonec bylo přiznáno méně než 50 000 Kč. V takovém případě je totiž vůle 
obce utvářena ohledně celé požadované částky. 
Rada města na svém jednání dne 19.2.2016 doporučila zastupitelstvu města  schválit přidělení dotace ve 
výši 20.000,- Kč (požadováno 84.000,- Kč) Sboru dobrovolných hasičů v Řevnicích, IČO: 63838630, se 
sídlem Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice na podporu oslav 120 let výročí založení spolku a 50 let družby mezi 
dobrovolnými hasiči Řevnic a nedoporučila zastupitelstvu schválit přidělení požadované dotace 100.000,- Kč 

http://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/revnice-mnisecka-500-psc-252-30
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spolku REBELS O.K. ROPE SKIPPING, IČO: 02445824, se sídlem Divadelní 1199, 252 30 Řevnice na 
podporu účasti na Mistrovství světa 2016 v Portugalsku. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi vystoupili: Ing. Buchal, MgA. Reslová. 
Dočasně nepřítomen: Tamchyna 
 
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení: 

Usnesení: 
„a)  Zastupitelstvo města schvaluje přidělení dotace ve výši 20.000,- Kč (požadováno 84.000,- Kč) 

Sboru dobrovolných hasičů v Řevnicích, IČO: 63838630, se sídlem Havlíčkova 174, 252 30 
Řevnice na podporu oslav 120 let výročí založení spolku a 50 let družby mezi dobrovolnými 
hasiči města Řevnice a dobrovolnými hasiči německé obce Kayna a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o dotaci.“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
Návrhová komise předkládá návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města neschvaluje přidělení požadované dotace 100.000,- Kč spolku REBELS O.K. 
ROPE SKIPPING, IČO: 02445824, se sídlem Divadelní 1199, 252 30 Řevnice na podporu účasti na 
mistrovství světa 2016 v Portugalsku z programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce 
v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí.“ 
 

Ing. Jiří Buchal navrhuje protinávrh k návrhu usnesení: 

Starosta dal hlasovat o navrženém protinávrhu usnesení: 

Usnesení: 
„Zastupitelstvo města neschvaluje přidělení požadované dotace 100.000,- Kč spolku REBELS O.K. 
ROPE SKIPPING, IČO: 02445824, se sídlem Divadelní 1199, 252 30 Řevnice na podporu účasti na 
mistrovství světa 2016 v Portugalsku z programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce 
v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru (podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) ve 
výši 15.000,- Kč spolku REBELS O.K. ROPE SKIPPING, IČO: 02445824, se sídlem Divadelní 1199, 252 
30 Řevnice na podporu jeho účasti na mistrovství světa 2016 v Portugalsku z kap. 3429/pol. 5192 
rozpočtu.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 3 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 18: 
Různé 
V diskuzi mezi zastupiteli bylo dohodnut termín dalšího řádného jednání ZM dne 16.5.2016, 25.7.2016, 
26.9.2016 a 19.12.2016.  
 

 K bodu 19: 
Závěr 
 
 
 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 22.2.2016 ve 23:50 hodin. 
Zápis vyhotoven dne: 23.2.2016. 
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Usnesení 
ze Zastupitelstva města Řevnice č. 11 ze dne 22.2.2016 

 
Zastupitelstvo města 
 
A) BERE NA VĚDOMÍ 

 zprávu o činnosti Rady města. 

 zprávu o činnosti Finančního výboru. 

 informaci o tom, že rada města schválila dne 31.12.2015 rozpočtové opatření č. 8/2015. 

 informaci pana Ing. Davida Kodyma, jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., se sídlem Na 
Bořích 1077, 25230 Řevnice, IČ: 47551828 o výsledcích hospodaření za rok 2015 s tím, že konečná 
podoba výsledků hospodaření včetně členění na jednotlivé činnosti bude předložena ke schválení 
současně s účetní závěrkou a výsledkem jejího auditu. Podrobnější informace budou zpracovány do 
Výroční zprávy společnosti. 

 informaci starosty města Ing. Tomáše Smrčky o postupu ve věci žaloby Kláštera dominikánů Praha. 

 informaci místostarosty Mgr. Ondřeje Skripnika, Ph.D. o přípravě nového územního plánu. 

 informaci o konkurzu na ředitele/lku Základní školy Řevnice. 
 

B) SCHVALUJE 

 odkup pozemku parc. č. 2472 v obci a k. ú. Řevnice, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
1076 m

2
 od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem: Praha 1 

– Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 za kupní cenu 128.000,- Kč + 26.880,- Kč (21 % 
DPH), celkem tedy 154.880,- Kč. 

 bezplatné zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě (§ 1267 a násl. NOZ) k pozemku parc. č.  
2472 ve prospěch panujícího pozemku parc. č. 2689/12, oba v obci a k. ú. Řevnice, která spočívá v 
uložení zemního kabelového komunikačního vedení DK Praha – Beroun, včetně práva vstupu a 
vjezdu za účelem údržby a oprav podzemního vedení a to na dobu neurčitou a v rozsahu 
vymezeném geometrickým plánem č. 1773-72/2012. 

 uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p.174 – Hasičská 
zbrojnice ve výši 499.038,- Kč. 

 RO č. 1/2016 s těmito úpravami: částka 350.000,- Kč bude převedena z kap. 6409 pol. 5901 do kap. 
2212/pol. 6121 a částka 75.000,- Kč bude převedena z kap. 6409/pol. 5901 do kap. 3639/pol.6130. 

 Veřejnoprávní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Řevnice, IČ: 00241636 a obcí Všenory, 
IČ: 00241849 na výkon činnosti Městské policie Řevnice na území obce Všenory na dobu neurčitou 
za úhradu 509.850,- Kč a kalendářní rok. 

 přidělení dotace na činnost ve výši 87.533,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Řevnice, IČO: 16949137, 
se sídlem Opletalova 89, 252 30 Řevnice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci. 

 přidělení dotace ve výši 20.000,- Kč (požadováno 84.000,- Kč) Sboru dobrovolných hasičů 
v Řevnicích, IČO: 63838630, se sídlem Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice na podporu oslav 120 let 
výročí založení spolku a 50 let družby mezi dobrovolnými hasiči města Řevnice a dobrovolnými 
hasiči německé obce Kayna a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci. 

 poskytnutí daru (podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) ve výši 15.000,- Kč spolku 
REBELS O.K. ROPE SKIPPING, IČO: 02445824, se sídlem Divadelní 1199, 252 30 Řevnice na 
podporu jeho účasti na mistrovství světa 2016 v Portugalsku z kap. 3429/pol. 5192 rozpočtu. 

 
D) NESCHVALUJE 

 přidělení požadované dotace 100.000,- Kč spolku REBELS O.K. ROPE SKIPPING, IČO: 02445824, 
se sídlem Divadelní 1199, 252 30 Řevnice na podporu účasti na mistrovství světa 2016 
v Portugalsku z programu „Podpora konkrétního projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, 
sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního prostředí. 

 
 

Zapisovatel: 
Mgr. Renata Henych 

 
 

Ověřovatelé zápisu: 
      
       MVDr. Vojtěch Veverka                                                            Bc. Miroslav Cvanciger 
…………………………………                                                      ………………………………………… 
 

Ing. Tomáš Smrčka 
Starosta 
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