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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku 

 
Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, 
Tichý Roman, Ing. Smrčka Tomáš, Ing. Kozák Petr, Ing. Beneš Josef, Hartman Jan DiS, Ing. Buchal Jiří, 
Mgr. Marie Reslová 
Omluveni: Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Drvota Jiří, Ing. Červená Terezie 
Tajemnice městského úřadu: Mgr. Renata Henych  
 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva:      19:05 hod. 
Čas skončení zasedání zastupitelstva:     00:15 hod. 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 10 občanů. 
 
Program uvedený na pozvánce na zasedání zastupitelstva: 

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Ověření mandátu a složení slibu zastupitele 
4) Volba člena Rady města Řevnice 
5) Zpráva o činnosti Rady města 
6) Zpráva o činnosti Finančního výboru 
7) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru   
8) Diskuze – 30 minut    
9) EKOS Řevnice spol. s r.o. – představení nového jednatele 
10) Schválení účetní závěrky 
11) Schválení Závěrečného účtu za rok 2013 
12) Rozpočtové opatření č. 3/2014 
13) Veřejnoprávní smlouva – Černošice – městská policie 
14) Žádost o dotaci k MFČR na projekt: Přístavba ZŠ v Řevnicích 
15) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace – „přednádraží“ 
16) Strategický plán 
17) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Řevnice 
18) Počet členů Zastupitelstva města Řevnice 
19) Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a tech. zhodnocení objektu č.p. 928 
20) SOSB - zřízení služebnosti k pozemku parc.č.  2689/25 – dešťová kanalizace – Náruč, s.r.o. 
21) Odkup id. 2/96 pozemku parc.č. 2974/16 – ul. Slunečná  
22) Odkup pozemků - komunikace - ul. Čajkovského, Chodská a Růžová 
23) Odkup podílů na pozemcích parc.č. 2974/16 a 2974/10  - ul. Rovinská a Slunečná – od D.T. 
24) Odkup pozemku parc.č. 3054/37 - ul. Mořinská 
25) Odkup podílů na pozemcích parc.č. 2974/16 a 2974/10 - ul. Rovinská a Slunečná – od S.T. 
26) Odkup id. 5/6 pozemku parc.č. 2123/9 - ul. U Prodejny 
27) Prodej budovy trafostanice na pozemku parc.č. 3438/3 – PZ_4389 Řevnice - ČOV 
28) Záměr prodeje pozemku parc. č. 3534/20 pod trafostanicí –  ul. Vrchlického 
29) Prodej pozemku parc.č. 2500 pod trafostanicí U Prodejny 
30) Prodej pozemku parc.č. 79 pod trafostanicí Škola 
31) Zřízení služebnosti k pozemku parc.č 214/2 - vrty pro tepelné čerpadlo pro č.p. 3 - 2 Q spol. s r.o. 
32) Různé 
33) 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 přítomno 11, po zvolení nového zastupitele přítomno 12 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: Ing. Jiří Buchal, Ing. Martin Sudek. 
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Starosta jmenoval ověřovateli zápisu: Ing. Petr Kozák, Jan Hruška. 
Námitka proti jmenování ověřovatelů zápisu nebyla vznesena. 
Starosta informoval přítomné, že z  jednání bude pořízen zápis ve formátu mp3 a v zápise bude diskuze 
zaznamenána proto jen rámcově. 
 
Starosta v úvodu informoval zastupitele a přítomné občany o tom, že po dlouhé nemoci zemřel zastupitel a 
radní pan Petr Zavadil a vyzval přítomné k uctění jeho památky minutou ticha. 

 

 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 navrhuje stažení bodu č.16 – Strategický plán a místo něj doplnit bod č.16 – Smlouva o zápůjčce 
pro ZUŠ  

 
Starosta čte program tak, jak bude projednáván na ZM: 
Program na zasedání zastupitelstva: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Ověření mandátu a složení slibu zastupitele 
4) Volba člena Rady města Řevnice 
5) Zpráva o činnosti Rady města 
6) Zpráva o činnosti Finančního výboru 
7) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru   
8) Diskuze – 30 minut    
9) EKOS Řevnice spol. s r.o. – představení nového jednatele 
10) Schválení účetní závěrky 
11) Schválení Závěrečného účtu za rok 2013 
12) Rozpočtové opatření č. 3/2014 
13) Veřejnoprávní smlouva – Černošice – městská policie 
14) Žádost o dotaci k MFČR na projekt: Přístavba ZŠ v Řevnicích 
15) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace – „přednádraží“ 
16) Smlouva o zápůjčce pro ZUŠ 
17) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Řevnice 
18) Počet členů Zastupitelstva města Řevnice 
19) Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a tech. zhodnocení objektu č.p. 928 
20) SOSB - zřízení služebnosti k pozemku parc.č.  2689/25 – dešťová kanalizace – Náruč, s.r.o. 
21) Odkup id. 2/96 pozemku parc.č. 2974/16 – ul. Slunečná  
22) Odkup pozemků - komunikace - ul. Čajkovského, Chodská a Růžová 
23) Odkup podílů na pozemcích parc.č. 2974/16 a 2974/10  - ul. Rovinská a Slunečná – od D.T. 
24) Odkup pozemku parc.č. 3054/37 - ul. Mořinská 
25) Odkup podílů na pozemcích parc.č. 2974/16 a 2974/10 - ul. Rovinská a Slunečná – od S.T. 
26) Odkup id. 5/6 pozemku parc.č. 2123/9 - ul. U Prodejny 
27) Prodej budovy trafostanice na pozemku parc.č. 3438/3 – PZ_4389 Řevnice - ČOV 
28) Záměr prodeje pozemku parc. č. 3534/20 pod trafostanicí –  ul. Vrchlického 
29) Prodej pozemku parc.č. 2500 pod trafostanicí U Prodejny 
30) Prodej pozemku parc.č. 79 pod trafostanicí Škola 
31) Zřízení služebnosti k pozemku parc.č 214/2 - vrty pro tepelné čerpadlo pro č.p. 3 - 2 Q spol. s r.o. 
32) Různé 
33) 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: 
Ověření mandátu a složení slibu zastupitele 
Starosta informoval přítomné zastupitele o tom, že na výkon mandátu zastupitele města Řevnice v souladu s 
§ 55 odst. 2 písm. b) zákona č.491/2001 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev obcí, rezignoval dne 
10.6.2014 pan Tomáš Kramoliš. Dalším v pořadí je paní Mgr. Marie Reslová. Poté starosta v souladu s § 69 
odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomnou paní Mgr. Marii Reslovou ke složení slibu. Před složením slibu 
upozornil paní Mgr. Marii Reslovou, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek 
zánik mandátu (§ 55 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
v platném znění). 
Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost 
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a 
jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomnou členku 
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č.1) 
Paní Mgr. Marie Reslová jako člen zastupitelstva neodmítla složit slib ani nesložila slib s výhradou. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města konstatuje, že paní Mgr. Marie Reslová složila zákonem předepsaný slib a 

získala mandát člena Zastupitelstva města Řevnice.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 4: 
Volba člena Rady města Řevnice 
Slova se ujal starosta města a informoval přítomné, že po úmrtí pana Petra Zavadila je třeba doplnit Radu 
města Řevnice o dalšího člena. 
Starosta navrhuje do Rady města Řevnice: Ing. Beneše Josefa 
 
Z řad zastupitelů nejsou další návrhy na členy Rady města Řevnice a starosta dává hlasovat. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí do funkce člena Rady města Řevnice pana Ing. Josefa Beneše.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 5: 
Zpráva o činnosti Rady města 
RM se sešla od posledního zasedání zastupitelstva města v únoru, na kterém byli přítomní seznámení 
s činností Rady města Řevnice, 10x. 
Byly uzavřeny nové nájemní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy na věcná břemena. RM se zabývala 
žádostmi o odkup a prodeje pozemků a výstupy předkládá zastupitelstvu města ke schválení. RM projednala 
účetní závěrku města sestavenou ke dni 31.12.2013, závěrečný účet za rok 2013 s výhradou a společně se 
zprávou o výsledku přezkoumání a hospodaření z odboru finanční kontroly KÚ Středočeského kraje ji 
předkládá ke schválení ZM. RM schválila nákup energií – plynu a elektřiny – pro rok 2015 společně 
s městem Černošice prostřednictvím firmy Prospeksa, a.s. na Českomoravské komoditní burze Kladno. RM 
schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy k zajištění zákona o obecní policii s městem Černošice a 
předkládá ji ZM ke schválení. RM schválila výběrové řízení na zhotovení 3000 ks map města Řevnice, které 
budou zhotoveny do letních prázdnin. 
RM schválila finanční příspěvek ve výši 3.500 Kč Sboru dobrovolných hasičů na realizaci akce Majáles, 
finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro pana MUDr. Koniga na vydání publikace“Řevnice na starých 
pohlednicích“, neboť původní částka ve výši 50.000,- Kč se jeví jako nedostatečná, finanční příspěvek ve 
výši 10.000,- Kč městu Dobřichovice na realizaci a zabezpečení akce „Královský průvod“, žádost Ski klubu 
Řevnice o pořádání závodu Nordic Walking Tour – bez příspěvku. RM schválila spolupráci se společností 
Kinematograf bratří Čadíků při charitativní akci Filmové léto 2014 a finanční příspěvek ve výši 24.000,- Kč 
(včetně DPH) na 4 dny promítání v termínu 13.-16.8.2014. RM schválila přijetí peněžního daru ve výši 
28.000,- Kč od o.s.Dětské hřiště na nákup nového herního prvku. 
RM schválila přerozdělení hospodářského výsledku pro MŠ, ZUŠ a ZŠ. Na základě opatření doporučených 
kontrolou z Inspektorátu práce ředitelka ZŠ zajistila vydávání obědů pro cizí strávníky tak, aby byl v souladu 
s pracovně právními předpisy. RM schválila zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 
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sociálního zázemí ZŠ – I. stupeň a vzala na vědomí informaci o akceptaci projektu: Zateplení budovy 
Základní školy v Řevnicích č.p.600 v rámci výzvy Státního fondu životního prostředí ČR a schválila zadání 
na zpracování projektové dokumentace. 
RM souhlasila s uzavřením Dodatku k úplnému znění Zřizovací listiny ZŠ Řevnice, kterým se organizaci 
uděluje souhlas k výkonu doplňkové výdělečné činnosti a tento dodatek předkládá ZM ke schválení. 
Byla dokončena rekonstrukce zastřešení jeviště Lesního divadla a v současné době se uzavírají nájemní 
smlouvy na akce. 
Ředitel spol. EKOS Řevnice pan Bc. Kubásek informoval RM o výsledcích hospodaření společnosti za 
měsíce 1-4/2014 a RM schválila závěrku a výroční zprávu společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. společně 
s plánem činnosti společnosti na rok 2014. 
Probíhaly práce na zpracování Strategického plánu, který bude předmětem jednání a schválení v ZM na 
podzim.  
RM doporučila zastupitelstva města ke schválení počet členů Zastupitelstva města Řevnice na volební 
období 2014-2018, a sice opět v počtu 15 členů. 
Po projednání a doporučení Ing. Buchteleho ze Státního archivu vydala tajemnice nový spisový řád MÚ 
Řevnice, aby byl v souladu s platnou legislativou. 
RM souhlasila s pořádáním koncertu dechové hudby plzeňské konzervatoře v rámci oslav výročí krále Jiřího 
z Poděbrad dne 22.6.2014. 
RM se zabývala odpověďmi na předložené petice, žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb. a 
stížnostmi. 
Starosta otvírá diskuzi: 
V diskuzi byla vyřčena otázka pana Ing. Kozáka, týkající se počtu podaných stížností, peticí a žádostí o 
informace, na kterou starosta podal odpověď. Další diskuze se týkala letního promítání bratří Čadíků s tím, 
že tato diskuze bude přesunuta k bodu, kdy se bude projednávat RO č.3/2014. 
V diskuzi ještě pan Ing. Šimůnek a starosta poděkovali všem, kteří se přičinili a podíleli na rekonstrukci 
jeviště Lesního divadla s tím, že by si zasloužilo slavnostní zahájení, ale nestihlo se to a nechá se to proto 
asi až  na podzim. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere zprávu o činnosti Rady města na vědomí.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
  

 K bodu 6: 
Zpráva o činnosti Finančního výboru 
Finanční výbor se od posledního zasedání ZM sešel 1x za účelem projednání Rozpočtového opatření 
č.3/2014, účetní závěrky a Závěrečného účtu za rok 2013, ke kterému nemá připomínky. Ing. Sudek 
konstatoval, že docházelo k výměně informací, dohledávali se informace, výsledkem je úprava závěrečného 
účtu, investiční akce procházejí značnými změnami, co se týče finančních částek, to se týká rozpočtového 
opatření. 
Diskuze. 
V diskuzi se zeptala paní Mgr. Reslová, zda došlo v tabulce inventarizace majetku k úpravám oproti 
původnímu návrhu a Ing. Sudek jí vysvětlil, že je to na první straně v souhrnném součtu, za což se omluvil 
vedoucí ekonomického odboru pan Ing. Tilsch.  
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere zprávu Finančního výboru na vědomí.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 7: 
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
Kontrolní výbor se od posledního zasedání ZM nesešel. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 



5 

 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 8: 
Diskuze – 30 minut 
V diskuzi vystoupil pan Ing. Hrubý, který vyjádřil nespokojenost s uveřejněným článkem v časopise Ruch a 
chtěl by ho uvést na pravou míru. Starosta ho informoval, že toto není předmětem jednání zastupitelstva a 
že se má obrátit na pana Ing. Černého a prodiskutovat to přímo s ním 
 Další diskuze se rozběhla ohledně tělocvičného nářadí a jeho využití pro tělocvik dětí ZŠ – jak v Sokole, tak 
v Lidovém domě. 
Další dotazy se týkaly obč. sdružení Řevnice dětem a pan Kostelecký se ptal, proč sdružení nedostává 
k projednání materiály, načež starosta mu odpověděl, že si nechal udělat právní rozbor a není třeba 
materiály, které projednává město zasílat obč. sdružení Řevnice dětem. 
Pan Schlindenbuch se v diskuzi dotazoval na to, jak město řeší netransparentní odměňování zástupkyň 
ředitelky ZŠ. Starosta konstatoval, že čeká na výsledky kontroly ČŠI a uložil pracovníkům úřadu provést na 
ZŠ kontrolu. Pan Derco řekl, že je potřeba si zvyknout, že téma škola se bude propírat. Chtělo by udělat 
hloubkovou kontrolu, kam šly peníze i z minula, náklady na provoz, projít si dodací listy apod. 
Starosta přítomným sdělil, že když stížnost přišla, požádal, aby kontrolní orgán prošetřil i předchozí roky a 
počká, až jaký bude závěr inspekce, což bude trvat cca 4 neděle. Paní ředitelka dostane následně prostor  
na vyjádření. Co se týká metodiky řízení školní jídelny, tak to bude zase řešit školní inspekce jako nezávislý 
orgán. Ing. Sudek informoval přítomné, že proběhla ve škole anketa mezi rodiči, vrátilo se asi 160 lístků, 
z toho bylo 8-9 negativních, z čehož vyplývá, že většina rodičů je spokojených.  
Pan Šára z obč. sdružení, které provozuje v Řevnicích kino se  chtěl vyjádřit k akci promítání bratří Čadíků- 
je to pro ně konkurence, a co se týče charity, tak to dobré jméno nemá. Starosta konstatoval, že se o tom 
bavili na RM a reakce byla pozitivní. MUDr. Dercová poukázala na to, že ideální by bylo, kdyby kino Řevnice 
umělo uspořádat tyto akce samo, protože letní kino je něco jiného, než kamenné kino. Když to neudělají 
Řevnice, tak to udělají Dobřichovice, trhy městu utekly a nyní jsou v Dobřichovicích, máme kamenné kino, 
ale letní se pořádá v Dobřichovicích, pan Ing. Sudek se ještě zeptal přítomného pana Šáry, zda by mohli 
takovouto akci udělat sami a bylo mu sděleno, že nemají zařízení. 
Ing. Buchal vyzval pana Kosteleckého, aby mu sdělil, co oni jako sdružení, udělali pro školu. Když dělali 
sdružení oni, našli pozemek a chtěli vybudovat něco hezkého, aby po nich něco zůstalo. Ve finále předali 
městu dětské hřiště. Odpověď dostal od pana Kosteleckého, že úkolem jejich sdružení je otevřená 
komunikace školy, zvýšení kvality výuky.  
Pan Ing. Hrubý zdůraznil, že chce zapsat do zápisu, že má proti výsledku voleb do školské rady při ZŠ 
výhrady a zpochybňuje volby, které právě v ZŠ proběhly. 
 
Starosta navrhuje, aby se bod č.9 přesunul před bod č.32 

 K bodu 9: 
EKOS Řevnice spol. s r.o. – představení nového jednatele 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města souhlasí s přesunem bodu č.9 před bod č.32.“  

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 9: 
Schválení účetní závěrky za rok 2013 
Na RM č. 154 dne 6.6.2014 byla předložena informace o tom, že novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
s účinností od 01.01.2013 byla zastupitelstvům obcí nově stanovena povinnost schvalovat kromě 
závěrečného účtu obce také účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni a to poprvé za rok 2013.  
Proces schvalování závěrečného účtu za rok 2013 není schválením účetní závěrky nijak dotčen a bude 
probíhat dle platných předpisů.  
Rozsah a způsob sestavení roční účetní závěrky obcí a náplň položek jednotlivých výkazů jsou stanoveny 
prováděcí vyhláškou č. 410/2009. V rámci sestavení závěrky k rozvahovému dni 31.12.2013 byly 
zaúčtovány všechny známé účetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením Města v roce 
2013. Město zpracovalo předepsané výkazy účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2013 a v termínu je 
zaslalo prostřednictvím Krajského úřadu do CSÚIS MF ČR. Zaslané výkazy prošly nastavenými kontrolami v 
tomto systému a splňují základní výkazové a mezivýkazové vazby. (Přílohy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty). 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Řevnice sestavenou ke dni 31.12.2013.“  
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Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 10: 
Schválení Závěrečného účtu města Řevnice za rok 2013 
Na RM č. 154 dne 6.6.2014 byl EO dále předložen ke schválení návrh Závěrečného účtu s tím, že 
Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty města k zahájení inventarizace 
majetku města Řevnice za rok 2013 ze dne 8.11.2013  ke dni 31.12.2013 Předmětem inventarizace byl 
veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. Výše nehmotného a hmotného majetku v pořizovací  
hodnotě představovala 701 456 295,- Kč (viz. přehled v závěrečném účtu za r. 2013). 
V roce 2013 město nezastavilo žádný movitý ani nemovitý majetek, neručilo svým majetkem a nehospodařilo 
s majetkem státu. Nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, neuzavřelo žádnou novou smlouvu o 
poskytnutí úvěru či půjčky. Uskutečnilo pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 
137/2006 Sb.). 
Rozpočtové příjmy po konsolidaci dosáhly v roce 2013 celkové výš 75 954 500,- Kč 
Rozpočtové výdaje po konsolidaci byly realizovány ve výši 52 591 200,- Kč 
Na běžných účtech převedeny do roku 2014 finance ve výši 28 331 773,98 Kč 
 
Stavy na účtech: ke dni 1. 1. 2014 
Základní běžný účet:                        18 651 399,37 Kč 
Účet fond rozvoje bydlení:                219 001,76 Kč 
Účet MŠ přístavba:                                           6 376 825,92 Kč 
Účet kanalizace:                 880 336,48 Kč 
Účet blokace pro ČS:                                        0,00 Kč 
Fond oprav čp. 29 - Zámeček:                            138 621,00 Kč 
Fond oprav čp. 174 - HZS:                810 919,62 Kč 
Fond oprav čp. 928 - Penzion:                           924 723,12 Kč 
Fond oprav č.p.27                                               321 836,79 Kč 
Sociální fond:                                  8 109,92 Kč 
Depozita:                   200 000,00 Kč  
 
Úvěry a půjčky ke splácení: 
Úvěr ČS a.s.:       - 14 477 912,00 Kč 
Půjčka SFŽP 2003:                      - 0,00 Kč 
Půjčka SFŽP 2011:        - 5 076 522,90 Kč  
 
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města: 
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, byly předloženy Radě města 
Řevnice a jsou uloženy na Správním odboru MěÚ Řevnice. 
 

Příspěvková organizace Hospodářský výsledek 

(+ zisk/ - ztráta) v Kč 

Základní škola Řevnice   52 144,82 

Mateřská škola 163 823,01 

Základní umělecká škola 186 176,80 

 
Výsledek přezkoumání hospodaření města Řevnice Odborem finanční kontroly Krajského úřadu 
Středočeského kraje. 
Hospodaření města za rok 2013 přezkoumal ve dnech 17. 4. 2014 a 18. 4. 2014 Odbor finanční kontroly 
Krajského úřadu Středočeského kraje, podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2001 Sb. ve znění předpisů pozdějších. 
 
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky spočívající v : 

 (§10 odst. 3 písm.c) zákona č. 420/2004 Sb.) 

C2) neprůkaznosti vedení účetnictví 

- Město neprovedlo dokladovou inventuru účtů 401, 403, 408, 419, 493, 432 k 31.12.2013, inventurní 
soupisy nebyly předloženy 

- Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí u účtů 314, 335, 
346, 472, 321, 324 

C4) porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy  
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Dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M sestaveného k 31.12.2013 je možno 

konstatovat, že došlo k překročení závazných ukazatelů rozpočtu na paragrafech 2310, 3113, 3212, 

3313, 3639, 5512, 6114, 6399 

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky 

Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtová opatření v případě změn ve finančních vztazích 

k jinému, např. na položce 4111, 4116, 4121, 4122, 4216. Tyto chyby a nedostatky jsou 

specifikovány v oddíle C) pod písm.b). 

Kompletní zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2013 je přílohou tohoto závěrečného účtu. 
Závěrečný účet byl zaslán k projednání FV. 
RM č.154 dne 6.6.2014 projednala Závěrečný účet města Řevnice za rok 2013 s výhradou společně se 
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2013 vypracovanou Odborem finanční 
kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení. 
Závěrečný účet je nedílnou součástí tohoto usnesení.  
RM pověřila tajemnici provést taková opatření, aby napříště k výše uvedeným chybám ani jiným v účetnictví 
a rozpočtu města již nedocházelo. 
 
Kompletní zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2013 je přílohou tohoto závěrečného účtu. 
Závěrečný účet byl projednán ve FV. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Řevnice za rok 2013 s výhradou společně se 
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2013 vypracovanou Odborem 
finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Závěrečný účet je nedílnou součástí zápisu.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 11: 
Rozpočtové opatření č.3/2014 
Na RM č.155 dne 13.6.2014 bylo předloženo vedoucím EO rozpočtové opatření - RO č. 3/2014, které řeší 
na příjmové stránce, kromě položek odsouhlasených na předchozích zasedáních RM, vypořádání DPPO 
za obce dle daňového přiznání za r. 2013, přijetí zálohy na zajištění voleb do Evropského parlamentu, 
příspěvky od Úřadu práce za vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a konečně 
přijatou vratku přeplatku splátek půjčky od SFŽP. 
Ve výdajové stránce jsou, kromě již dříve RM odsouhlasených položek nově řešeny náklady na III. 
Monitorovací zprávu za Přístavbu MŠ 60 tis. Kč, rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ dle projektanta 
navýšení+ 180 tis. Kč, náklady na akci elektroinstalace ve školní jídelně navýšení dle projektanta +120 tis. 
Kč, dále zvýšení objemu na platy pracovníků TS a pojištění pracovníků TS z dotace Úřadu práce, 
rozúčtování předběžných nákladů na zajištění voleb do Evropského parlamentu, posílení sociálního fondu o 
+ 69 tis. Kč - dle výpočtů do srpna 2014 a nakonec zaúčtování Daně z příjmu právnických osob za obce dle 
skutečného daňového přiznání za r. 2013. 
Po odsouhlasení RO č. 3/2014 dle změny na ZM zůstane Upravený rozpočet nadále jako schodkový, Příjmy 
celkem budou činit 43 466,2 tis. Kč, k tomu nově Financování + 15 107,8 tis. Kč, takže po úpravě se v 
součtu budou rovnat upraveným Výdajům celkem na 58 574,0 tis. Kč. Rezerva ve výdajích se po schválení 
jednotlivých položek výdajů snižuje na 4 677,4 tis. Kč, nadále uvažována zejména na kofinancování dotací.  
RM č. 155 dne 13.6.2014 schválila předložený návrh RO č. 3/2014 a doporučila jej po projednání ve 
Finančním výboru ZM ke schválení. FV se sešel dne 18.6.2014. 
Diskuze: 
Ing. Kozák v diskuzi zdůraznil, že by město mělo více podporovat kulturu. Další diskuze se týkala hlavně 
letního promítání. Paní Mgr. Reslová navrhovala jednat s místním kinem, zda jsou schopni za ty peníze 
zorganizovat promítání. Ing. Černý se vyjádřil, že ho mrzí, že pan Šára přišel s tím, že s touto akcí 
nesouhlasí a pak odešel pryč a tohle jednání se mu nelíbí. Ing. Sudek k diskuzi uvedl, že všechny 
argumenty jsou platné, tuhle akci by město mohlo využít jako test trhu a místo toho, aby zdejší kino do toho 
investovalo, a pokud by mělo zájem, tak by si aspoň vzalo povědomost o tom, s čím počítat. Starosta navrhl, 
že než se bude schvalovat RO č.3/2014, aby se zastupitelé vyjádřili k této položce a nechal hlasovat.  
Kdo je pro: Necháme 24.000,- Kč  - 6 pro, 5 proti,1 nebyl přítomen. Položka bude proto vyškrtnuta z RO 
č.3/2014. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
 
Usnesení:  
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„Zastupitelstvo města schvaluje předložené RO č. 3/2014 po projednání ve Finančním výboru 
s vypuštěním položky  24.200,- Kč na akci – kinematograf bratří Čadíků na 3392/5169 a o tuto částku 
bude posílena rozpočtová rezerva na 6409/5901. RO č.3/2014 je nedílnou součástí zápisu.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 12: 
Veřejnoprávní smlouva – Černošice – městská policie 
Na RM č.154 dne 6.6.2014 byl předložen návrh Veřejnoprávní smlouvy s městem Černošice, jejímž 
předmětem je dohoda města Černošice a města Řevnice o rozsahu úkolů obecní policie, které bude plnit 
Městská policie Černošice na území města Řevnice, a stanovení práv a povinností smluvních s tímto 
spojených.  
Výkon služby bude prováděn dle potřeb hlídkou Městské policie Černošice, a to v rozsahu 8 hodin denně 
tak, že v případě, že bude hlídka jednočlenná, bude probíhat 8 hodin denně, v případě, že bude hlídka 
dvoučlenná, bude probíhat 4 hodiny denně. 
Město Řevnice se zavazuje za plnění úkolů dle této smlouvy hradit městu Černošice vzniklé náklady v 
celkové částce 1 000 000,- Kč za kalendářní rok ve čtyřech čtvrtletních splátkách po 250 000,- Kč.  
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a platnost této smlouvy skončí:  
a) Zrušením veřejnoprávní smlouvy dle § 167 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., Správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů 
b) Zrušením závazku uvedeného v této smlouvě městem Řevnice -  v období do uplynutí 2 let ode dne 

započetí činnosti Městské policie Černošice na území města Řevnice, nejdříve však po uplynutí 1 roku 
ode dne započetí činnosti Městské policie nebo je možné dosáhnout zrušení platnosti této smlouvy 
zaplacením odstupného ve výši 200 000 Kč. Platnost této smlouvy v takovém případě skončí dnem, 
kdy bylo odstupné zaplaceno na účet Města Černošice. 

c) Výpovědí města Řevnice bez odstupného po uplynutí 2 a více let od započetí činnosti Městské policie 
Černošice s výpovědní lhůtou 6 měsíců.  

d) Výpovědí městem Černošice kdykoliv v průběhu platnosti této smlouvy s výpovědní dobou 3 měsíce 
po dobu 2 let ode dne platnosti této smlouvy a s výpovědní dobou 6 měsíců po uplynutí 2 let ode dne 
platnosti této smlouvy. 

RM č.154 dne 6.6.2014 schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy k zajištění zákona o obecní policii 
s městem Černošice, jejímž předmětem je dohoda města Černošice a města Řevnice o rozsahu úkolů 
obecní policie, které bude plnit Městská policie Černošice na území města Řevnice a doporučila ji ke 
schválení zastupitelstvu města.  
Diskuze: 
Ing. Sudek provedl rekapitulaci tohoto bodu s tím, že před rokem byla předložena smlouva na tuto záležitost 
a tehdy ZM smlouvu neschválilo, při čemž 2 hlavní připomínky byly, že za peníze, které by město zaplatilo, 
by služby byly drahé. Druhá část se týkala smlouvy, která je nekonkrétní, obecná, neřeší věci, které život 
přinese. Smlouva je podle něho naprosto stejná, byl vypuštěn článek týkající se neplnění smlouvy - to 
znamená, když Řevnice neplatí a Černošice nedodávají službu. Město neví, co je priorita, co by městská 
policie měla dělat, proto má z toho špatný pocit. Kdyby smlouva byla na dobu jednoho roku, tak by se vidělo, 
zda to funguje nebo ne, jako testovací období. S takhle koncipovanou smlouvou je to podle něho velké 
riziko. Dále se v diskuzi probíraly varianty, zda mít vlastní službu, jednoho četníka na 8 hodin denně. Pan 
Ing. Sudek zdůrazňuje, že když měly Řevnice vlastní službu, tak to bylo cca 1,2 mil. Kč – tady vidí nárůst cca 
76% osobních nákladů, což je nesmysl. Podle něho se dostává město na sazbu zhruba 400 Kč za hodinu, a 
proto je přesvědčen, že touhle cestou by se město dávat neměla a je zásadně proti. 
Starosta uvedl, že komunikoval i s Mníškem pod Brdy, nabídka byla cca stejná a reference na černošickou 
jsou lepší. Říká, že měl pocit, že p.Kadlec, ani p. Cvanciger ji neřídí dobře a při tom vytížení, by asi nebyl 
lepší než oni. Musí tu být zadání a mezičlánek, nemyslí si, že by policie byla samospasitelná. 
V Dobřichovicích mají stejnou službu, za stejné peníze, je to standardní smlouva, pole informací jsou to 
režijní ceny a podle toho, jak se to neustále probírá, tak město působí jako ne zrovna seriozní partner. 
Podle Ing. Kozáka chybí analýza situace, že se tu děje to a to, měly by se zavést kamery, jako v Praze na 
každém výjezdu z města a tam, kde se to dá uhlídat. Kriminální živly nacházejí půdu v obcích, kde 
bezpečnostní systém není dostatečný a prosazuje instalaci kamerového systému. Pan Hruška s kamerovým 
systémem souhlasí, ale musí ho někdo hlídat a vyhodnocovat, také někdo musí zasáhnout, když se děje 
něco nepřístojného. Pan Ing. Sudek ale upozorňuje, před 7 lety to město pořídilo za milion a teď by to bylo 
za 2,2……. Takový nárůst mezd nebyl, ostatní náklady jsou o 100% víc, ta čísla jsou nadhodnocená. A ještě 
zdůrazňuje, že všechny argumenty, které používá pan Hruška pro policii, dokáže použít proti. Černošice 
riziko kumulují do nuly. 
Ing. Sudek i starosta požadují, aby hlasování bylo po jménech. 
Pan Hruška ještě doplňuje, že jak Černošice, tak Mníšek jednají z pozice síly a je to standardní smlouva, 
neslyšel, že by to jinde nefungovalo, je to na starostovi. 
Ing. Smrčka také souhlasí s tím, že ve smlouvě není donucovací mechanismus, smlouva není vyvážená. 
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MUDr. Dercová k policii uvádí, že občané Řevnic po zřízení policie volají, vyplývá to i z dotazníků, které 
vyplňovali v rámci strategického plánu. Ing. Buchal k diskuzi uvádí, že město je trochu v prekérní situaci, 
bavil se s občany, všichni volají po policii, ale ne tímto způsobem, nejlepší by bylo najít jednoho strážníka, 
nebo najmout agenturu, která dává lidem 80 Kč na hodinu. Tahle smlouva se mu také jeví jako nevyrovnaná. 
MUDr. Dercová oponuje tím, že tu není nikdo, kdo by to řídil, kdo by to uměl, načež pan Ing. Rojík ji 
odkazuje na zákon, kde velitelem městské policie je starosta. Ing. Sudek přítomné upozorňuje na to, že když 
nyní bude smlouva odsouhlasena, je to na dva a půl roku a příští starosta teprve potom bude moc udělat 
nějaké řešení, a navíc 3 měsíce před koncem volebního období rozhodovat o tom, co bude zasahovat 
daleko dál, se mu nezdá rozumné. Starosta se rozhodl k tomuto bodu ukončit diskuzi, protože se nikam 
neposouvala. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu k zajištění zákona o obecní policii s městem 
Černošice, jejímž předmětem je dohoda města Černošice a města Řevnice o rozsahu úkolů obecní 
policie, které bude plnit Městská policie Černošice na území města Řevnice.“ 

Pro:  Zastupitelů:Kvasnička, Hruška, Šimůnek,Dercová,Beneš, Tichý, Buchal 

Proti:  Zastupitelů:Reslová, Hartmann, Sudek, Smrčka, Kozák 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů: 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno. 
 

 K bodu 13: 
Žádost o dotaci k MFČR na projekt: Přístavba ZŠ v Řevnicích 
EO obdržel informativní dopis z Ministerstva financí se sdělením, že ve schváleném státním rozpočtu je nově 
zařazen podprogram 298213-Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol 
v okolí velkých měst. V rámci tohoto programu se znovu otevřela možnost podání žádosti o dotaci na 
přístavbu základní školy při II. stupni ve Školní ulici. Poskytovatel dotace požaduje v rámci tohoto programu 
min. 30% spoluúčast. Termín na zpracování žádosti byl určen na 11.6.2014.  
RM č.150 dne 16.5.2014 vzala na vědomí tuto informaci a vzhledem k velmi krátkému termínu pro podání 
žádostí schválila výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  (Vnitřní předpis 
č.1/2014)  pro výběr zpracovatele žádosti o dotaci, dále schválila zadání zpracování a podání žádosti o 
dotaci na základě dobrých předchozích zkušeností panu Mgr. Luboši Janákovi za částku 60 000,- Kč a 
následně v případě kladného posouzení dotace 0,3 % z dotace přislíbené MFČR po podepsání smlouvy 
mezi městem a MF ČR 0,7 % z dotace, která bude reálně obdržena. Administrace projektu by probíhala až 
do závěrečného uzavření grantu. V případě kladného posouzení dotace bude tato částka včetně nákladů na 
administraci hrazena poměrnou částí z dotace. Částka na administraci byla schválena v rámci rozpočtového 
opatření. Žádost o dotaci podána dne 11.6.2014 pod č.j. MFCR4XFPPE. 
Diskuze: 
Mgr. Reslová se zeptala proč na žádosti je napsáno, že ji předkládá město Dobřichovice a starosta jé 
vysvětlil, že to pan Janák spletl, překlepl a on si toho všimnul, až když to bylo podepsané. 
Dále se ptala, zda tento projekt je opravdu to, co město chce a potřebuje. Starosta informuje, že paní 
ředitelka je s projektem seznámena a i kdyby chtěla nějaké úpravy, dnes již to není možné. Projekt se dělal 
ve spolupráci s ing. Arch. Starčevičem a ještě se k němu vyjadřovala bývalá paní ředitelka. 
Starosta říká, že kdyby nevyšla dotace, tak by nastal další problém a do dalšího roku by se musela řešit 
další třída. Ing.  Buchal konstatoval, že trend bude asi i nadále takový, že Řevnice se budou dál rozvíjet a 
město by na to mělo být připraveno. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva 
financí ČR - podprogram 298213-Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálních škol v okolí velkých měst na přístavbu Základní školy při II. stupni ve Školní ulici 
v Řevnicích.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 14: 
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace – „Přednádraží“ 
Město Řevnice obdrželo Oznámení o schválení projektu k financování z dotačního titulu ROP SČ, č. výzvy 
74, na akci „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“. Celkové 
předpokládané výdaje projektu činí 15 674 526,42 Kč, z toho způsobilé výdaje projektu činí 14 911 458,52 
Kč, výše dotace činí 80% ze způsobilých výdajů, tj. 11 929 166,81 Kč.  V návaznosti na schválení projektu 
předkládá ekonomický odbor ZM ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace a schválení vyčlenění peněžní 
částky ve výši 3 745 359,61 Kč na spolufinancování projektu. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace, viz. 
materiály do ZM.  
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RM č.154 dne 6.6.2014 vzala na vědomí zprávu o schválení projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti 
prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“ k financování z dotačního titulu ROP SČ, č. výzvy 74, projednala 
Smlouvu o poskytnutí dotace a doporučila ji ZM ke schválení. 
V diskusi starosta upozornil na to, že do konce července by město mělo dostat stavební povolení a upozornil 
na problém, který by mohl vzniknout a to je váha na pozemku a proto v té souvislosti ještě bude mluvit s paní 
Bílou. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální 
rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí 
dotace ve výši 11 929 166,81 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 2 982 291,71 Kč 
odpovídající spolufinancování způsobilých výdajů projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti 
prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“, reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/74.01733.“ 
Zastupitelstvo dále schvaluje vyčlenění částky ve výši 763 067,90 na spolufinancování nezpůsobilých 
výdajů projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“, reg. č.: 
CZ.1.15/1.1.00/74.01733.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

Starosta navrhuje, aby se bod č.31 přesunul až za bod č.14 

 K bodu 31: 
EKOS Řevnice spol. s r.o. – představení nového jednatele 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města souhlasí s přesunem bodu č.31 za bod č.14.  

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 15: 
EKOS Řevnice spol. s r.o. – představení nového jednatele 
Na zasedání ZM se dostavil osobně ing. David Kodym, nový jednatel společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 
Pro dnešek nemám připravené žádné materiály, přišel jsem se jen představit a očekávám od vás dotazy, 
které vás budou zajímat. 
Ing. Kodym přítomné seznámil s tím, že lesní hospodářství je na dobré úrovni, zásoby dřeva stoupají, co se 
týká ekonomiky lesa, tahle činnost je mírně zisková. V odpadovém hospodářství nechává více prostoru pro 
ředitele, je třeba sledovat činnost na trhu a ověřovat si ceny vstupů, měli jsme schůzku s TS Beroun, potvrdili 
si jejich zájem, budou se prověřovat ceny jednotlivých služeb likvidace odpadů 
Vodovody a kanalizace je několik věcí, které jsou rozběhnuté, snaží se snížit provozní náklady, postupně se 
budou snažit navyšovat nájemné, které nestačí na to, aby se systém dlouhodobě udržoval, prostředky by 
měly být používány na obnovu infrastruktury.  
Paní Mgr. Reslovou zajímalo, kolik závazků má Ekos vůči městu, pan Kodym jí nabídl, že pokud bude mít 
zájem, tak jí připraví odpovědi na její dotazy, nyní z hlavy všechna čísla neví. 
Ing.Sudek se zmínil o tom, že jednatel změnil účetní firmu a nyní provádí jeho manželka. Dotaz zněl, zda to 
není rizikové, mělo by se to zvážit už s ohledem na minulost, která tu byla a popřemýšlet o tom, zda je to 
nejvhodnější řešení. Ing. Kodym vysvětlil, že to probíral na jednání RM a ve stavu, v jakém je Ekos,si 
netroufne jít s účetní společností, pokud tu má převzít zodpovědnost, tak to může mít s někým, kdo je 
z rodiny, nebo koho zná. S nikým jiným, by do toho nemohl jít, rodinný příslušník je ještě větší záruka, ta 
odpovědnost, která je přenesená na něj, padne i na rodinného příslušníka. Daňová pravidla se změnila a 
některá služba musí být poskytována i za cenu vyšší pracnosti. 
Pan Ing. Šimůnek se nového jednatele ještě ptal na jeho osobní motivaci vstoupit do společnosti, která je ve 
stavu jakém je a pan Ing. Kodym uvedl, že chtěl pokračovat v oboru, nabídka byla zajímavá, chtěl si zkusit  
práci na úrovni vyšší, pracoval na úrovni ředitele, a pak zvažovat co dál. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informace pana Ing. Kodyma – jednatele společnosti EKOS 
Řevnice, spol. s r.o.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 
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Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
Mgr. Reslová odchází ve 23:41 hodin- přítomno 11 zastupitelů. 
 

 K bodu 16:  
Smlouva o zápůjčce 
Na RM č.156 dne 20.6.2014 byl předložen návrh Smlouvy o zápůjčce pro Základní uměleckou školu  
Řevnice, jehož předmětem je poskytnutí zápůjčky ve výši 200.000,- Kč na účet Základní umělecké školy, 
příspěvková organizace, se sídlem Mníšecká ulice 29, 252 30 Řevnice, IČ:75034271, jejímž předmětem je  
poskytnutí zápůjčky pro účely nákupu počítačového vybavení pro filmové studio a k úhradě nákladů s tím 
spojených. ZUŠ Řevnice se zavazuje ve smlouvě splatit zápůjčku najednou do 30.6.2015. 
Uzavření této smlouvy a poskytnutí zápůjčky podléhá schválení rozhodnutí Zastupitelstvu města Řevnice, 
které vysloví souhlas s touto investiční půjčkou podle § 31 odst. 3 zákona č.250/2000 Sb., v platném znění. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice vyslovuje souhlas s investiční půjčkou podle § 31 odst. 3 zákona 
č.250/2000 Sb., v platném znění ve výši 200.000,- Kč pro ZUŠ Řevnice.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 200.000,- Kč na účet 
Základní umělecké školy, příspěvková organizace, se sídlem Mníšecká ulice 29, 252 30 Řevnice, 
IČ:75034271, jejímž předmětem je  poskytnutí zápůjčky pro účely nákupu počítačového vybavení pro 
filmové studio a k úhradě nákladů s tím spojených.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 17: 
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ Řevnice 
Ředitelka Základní školy Řevnice Mgr. P.Seidlerová požádala zřizovatele o souhlas k rozšíření doplňkové 
výdělečné činnosti školy. V současné době má škola dle zřizovací listiny povolenu pouze hostinskou činnost.  
Mgr. Seidlerová žádá o povolení rozšíření doplňkové činnosti o tyto obory činnosti zahrnuté ve volné živnosti 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: 

 mimoškolní výchova, vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti  

 zprostředkování obchodu a služeb  

 velkoobchod a maloobchod  

 ubytovací služby.  
Zisk z doplňkové činnosti bude posilovat rozpočet školy. 
Text Dodatku č. 1 je přílohou. 
RM dne 30.5.2014 souhlasila s uzavřením Dodatku č.1 ke Zřizovací listině Základní školy Řevnice, 
příspěvkové organizace, ze dne 11.11.2009, kterým se  organizaci uděluje souhlas k  výkonu doplňkové 
výdělečné činnosti: Hostinská činnost a Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona (obory činnosti: zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod a maloobchod; 
mimoškolní výchova, vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; ubytovací služby) a 
doporučila tento dodatek zastupitelstvu města ke schválení. 
Po schválení dodatku zastupitelstvem je nutno zajistit uveřejnění dodatku v Ústředním věstníku České 
republiky, který vede Ministerstvo spravedlnosti, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Řevnice, 
příspěvkové organizace ze dne 11.11.2009, kterým se organizaci uděluje souhlas k výkonu doplňkové 
výdělečné činnosti: Hostinská činnost a Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona (obory činnosti: zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod a 
maloobchod; mimoškolní výchova, vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; 
ubytovací služby).“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
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 K bodu 18: 
Počet členů Zastupitelstva města Řevnice na volební období 2014-2018 
Podle § 67 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, musí 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 zastupitelstvu obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce úřadu 
nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. 
Rada města č. 150 svým usnesením pod bodem 6) ze dne 16.5.2014 doporučuje zastupitelstvu města na 
volební období 2014 – 2018 stanovit 15 členů zastupitelstva. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„ZM na volební období 2014 – 2018 schvaluje 15 členů zastupitelstva města.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 19: 
Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 928 
Dle zákona 318/2012 Sb. vzniká nově povinnost instalace měřidel tepla v bytových domech. Pro nás se tato 
povinnost týká objektu č.p.928. Jednalo by se o cca 100 ks indikátorů topných nákladů, které se umísťují na 
jednotlivé radiátory. Cena jednoho dálkově snímaného indikátoru včetně montáže, je cca 725,- Kč vč. DPH, 
k tomu je třeba počítat se službou provedení rozúčtování tepla, která se bude provádět 1 x ročně a cena této 
služby se pohybuje do 10 000,- vč. DPH. RM č.155 dne 13.6.2014 schválila uvolnění finančních prostředků z 
z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p.928 ve výši 85 000,- Kč na realizaci indikátorů topných 
nákladů a doporučila je zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Místnost opustil Roman Tichý zastupitel-přítomno 10. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„ZM schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu 
č.p.928 ve výši 85 000,- Kč na realizaci indikátorů topných nákladů v objektu č.p.928.“  

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 20: 
SOSB - zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 2689/25 – dešťová kanalizace – Náruč, s.r.o. 
Zastupitelstvu je předkládáno ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se 
společností Náruč, s.r.o. , kterou se ve prospěch města Řevnice zřizuje služebnost spočívající v právu zřídit, 
udržovat, opravovat a provozovat stavbu dešťové kanalizace v pozemku parc.č. 2689/25 v obci a k.ú. 
Řevnice.  
Dešťová kanalizace má být vybudována za účelem odvodnění komunikací v rámci připravované stavby 
„PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR ŘEVNICE.“  
RM doporučila dne 6.6.2014 uzavření této smlouvy zastupitelstvu města ke schválení. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se 
společností Náruč, s.r.o., IČO: 24267406, se sídlem Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, okres 
Praha-západ, PSČ 252 30, na základě které bude ve prospěch města Řevnice zřízena bezplatně na 
dobu neurčitou služebnost spočívající v právu zřídit, udržovat, opravovat a provozovat stavbu 
dešťové kanalizace v pozemku parc.č. 2689/25 v obci a k.ú. Řevnice.“  

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 21: 
Odkup id. 2/96 pozemku parc.č. 2974/16 – ul. Slunečná  
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Správní odbor oslovil paní V. L. se žádostí o odprodej či darování jejího spoluvlastnického podílu id. 2/96 na 
pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice.  Jedná se o část ulice 
Slunečná. Paní V. L.,souhlasila s prodejem svého podílu na pozemku za kupní cenu 100,- Kč/m

2
 (cena, za 

kterou město tento druh pozemků již několik let vykupuje). Celková výměra pozemku parc.č. 2974/16 je 1112 
m2, výměra 2/96 je 23,17 m2. Cena za id. 2/96 pozemku je tedy 2.317,- Kč (23,17 m2 x 100). RM č. 149 dne 
9.5.2014 souhlasila s koupí id. 2/96 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a 
k.ú. Řevnice od paní V. L., 140 00 Praha 4 - Podolí za kupní cenu 2.317,- Kč a požadovala zařadit schválení 
koupě tohoto pozemku na zasedání Zastupitelstva města Řevnice. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi id. 2/96 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k.ú. Řevnice od paní V. L., 140 00 Praha 4 - Podolí za kupní cenu 2.317,- Kč.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 22: 
Odkup pozemků - ul. Čajkovského, Chodská a Růžová 
Město Řevnice oslovilo paní A. H., se žádostí o odprodej či darování pozemku parc.č. 2947/25 o výměře 378 
m

2
, pozemku parc.č. 3054/32 o výměře 129 m

2
, pozemku parc.č. 3054/33 o výměře 58 m

2
, pozemku parc.č. 

3054/34 o výměře 140 m
2
 a pozemku parc.č. 2877/2 o výměře 480 m

2
, všechny v obci a k.ú. Řevnice. Na 

těchto pozemcích se nacházejí části veřejně přístupné komunikace (ulice Čajkovského, Chodská a Růžová). 
Paní H., souhlasí s prodejem svých pozemků za kupní cenu 100,- Kč/m

2
 (cena, za kterou město tento druh 

pozemků již několik let vykupuje). 
Celková kupní cena za všechny pozemky činí 118.500,- Kč (za 1185 m

2
).  

RM dne 30.5.2014 souhlasila s koupí pozemku parc.č. 2947/25 o výměře 378 m
2
, pozemku parc.č. 3054/32 

o výměře 129 m
2
, pozemku parc.č. 3054/33 o výměře 58 m

2
, pozemku parc.č. 3054/34 o výměře 140 m

2
 a 

pozemku parc.č. 2877/2 o výměře 480 m
2
, všechny v obci a k.ú. Řevnice od paní A. H., 25230 Řevnice, za 

celkovou kupní cenu 118.500,- Kč a požadovala zařadit schválení koupě tohoto pozemku na zasedání 
Zastupitelstva města Řevnice. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc.č. 2947/25 o výměře 378 m

2
, pozemku parc.č. 

3054/32 o výměře 129 m
2
, pozemku parc.č. 3054/33 o výměře 58 m

2
, pozemku parc.č. 3054/34 o 

výměře 140 m
2
 a pozemku parc.č. 2877/2 o výměře 480 m

2
, všechny v obci a k.ú. Řevnice od paní A. 

H., 25230 Řevnice, za celkovou kupní cenu 118.500,- Kč.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 23: 
Odkup podílů na pozemcích parc.č. 2974/16 a 2974/10  - ul. Rovinská a Slunečná – od D.T. 
Správní odbor oslovil paní D. T. se žádostí o odprodej jejího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/32 na 
pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace (výměra 1112 m

2
) a spoluvlastnického podílu 

id. ¼ na pozemku parc.č. 2974/10, ostatní plocha, ostatní komunikace (výměra 475 m
2
), oba v obci a k.ú. 

Řevnice.  Jedná se o část ulice Rovinská a část ulice Slunečná. 
Paní T., souhlasí s prodejem svých podílů na pozemcích za kupní cenu 100,- Kč/m

2
 (cena, za kterou město 

tento druh pozemků již několik let vykupuje). Kupní cena za podíl na pozemku parc.č. 2974/16 činí 3.475,- 
Kč, kupní cena za podíl na pozemku parc.č. 2974/10 činí 11.875,- Kč. 
RM dne 30.5.2014 souhlasila s koupí pozemků od paní D. T., a to id. 1/32 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní 
plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice za kupní cenu 3.475,- Kč a id. 1/4 pozemku parc.č. 
2974/10, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice za kupní cenu 11.875,- Kč a požadovala 
zařadit schválení koupě těchto pozemku na zasedání Zastupitelstva města Řevnice. 
 
Přichází Roman Tichý zastupitel-přítomno 11. 
 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi id. 1/32 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k.ú. Řevnice od paní D. T.,  280 02 Kolín za kupní cenu 3.475,- Kč.“ 
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Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi id. 1/4 pozemku parc.č. 2974/10, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k.ú. Řevnice od paní D. T., , 280 02 Kolín za kupní cenu 11.875,- Kč.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 24: 
Odkup pozemku parc.č. 3054/37 - ul. Mořinská 
Na město Řevnice se obrátil pan P. D., s nabídkou na prodej pozemku parc. č. 3054/37 (ostatní plocha, jiná 
plocha) o výměře 58 m

2
. Souhlasí s kupní cenou 100,-Kč/m

2
. Jedná se o část veřejné komunikace – ulice 

Mořinská. Pozemek byl ještě donedávna vlastněn zesnulou osobou. Město Řevnice proto podalo Okresnímu 
soudu Praha-západ návrh na zahájení dodatečného dědického řízení. Na jeho základě se stal vlastníkem 
pozemku pan P. D. 
RM dne 30.5.2014 souhlasila s koupí pozemku parc.č. 3054/37 o výměře 58 m

2
, ostatní plocha, jiná plocha v 

obci a k.ú. Řevnice od pana P.D., 16000 Praha 6 – Dejvice za kupní cenu 5.800,- Kč a požadovala zařadit 
schválení koupě tohoto pozemku na zasedání Zastupitelstva města Řevnice.  
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc.č. 3054/37 o výměře 58 m

2
, ostatní plocha, jiná 

plocha v obci a k.ú. Řevnice od pana P.D.,  16000 Praha 6 – Dejvice za kupní cenu 5.800,- Kč.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 25: 
Odkup podílů na pozemcích parc.č. 2974/16 a 2974/10 - ul. Rovinská a Slunečná – od S.T. 
Správní odbor oslovil paní S. T., se žádostí o odprodej jejího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/32 na 
pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace (výměra 1112 m

2
) a spoluvlastnického podílu 

id. ¼ na pozemku parc.č. 2974/10, ostatní plocha, ostatní komunikace (výměra 475 m
2
), oba v obci a k.ú. 

Řevnice.  Jedná se o část ulice Rovinská a část ulice Slunečná. 
Paní T.,souhlasí s prodejem svých podílů na pozemcích za kupní cenu 100,- Kč/m

2
 (cena, za kterou město 

tento druh pozemků již několik let vykupuje). 
Kupní cena za podíl na pozemku parc.č. 2974/16 činí 3.475,- Kč, kupní cena za podíl na pozemku parc.č. 
2974/10 činí 11.875,- Kč. 
RM dne 30.5.2014 souhlasila s koupí pozemků od paní S. T., a to id. 1/32 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní 
plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice za kupní cenu 3.475,- Kč a id. 1/4 pozemku parc.č. 
2974/10, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice za kupní cenu 11.875,- Kč a požadovala 
zařadit schválení koupě těchto pozemku na zasedání Zastupitelstva města Řevnice. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi id. 1/32 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k.ú. Řevnice od paní S. T., 182 00 Praha 8 za kupní cenu 3.475,- Kč.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi id. 1/4 pozemku parc.č. 2974/10, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k.ú. Řevnice od paní S. T.,  182 00 Praha 8 za kupní cenu 11.875,- Kč.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
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 K bodu 26: 
Odkup id. 5/6 pozemku parc.č. 2123/9 - ul. U Prodejny 
Na město se obrátila paní M. M., s nabídkou na prodej jejího spoluvlastnického podílu ( id. 5/6) na pozemku 
parc.č. 2123/9, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice.  Jedná se o část ulice U Prodejny. 
Paní M., souhlasila s kupní cenou 100,- Kč/m

2
 (cena, za kterou město tento druh pozemků již několik let 

vykupuje). 
Celková výměra pozemku parc.č. 2123/9 je 153 m

2
, cena za id. 5/6 pozemku je tedy 12.750,- Kč. 

RM dne 30.5.2014 souhlasila s koupí id. 5/6 pozemku parc.č. 2123/9, ostatní plocha, ostatní komunikace v 
obci a k.ú. Řevnice od paní Ing. M. M. M., 25262 Horoměřice za kupní cenu 12.750,- Kč a požadovala 
zařadit schválení koupě tohoto pozemku na zasedání Zastupitelstva města Řevnice. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi id. 5/6 pozemku parc.č. 2123/9, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k.ú. Řevnice od paní Ing. M. M. M., 252 62 Horoměřice za kupní cenu 12.750,- 
Kč.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 27: 
Prodej budovy trafostanice na pozemku parc.č. 3438/3 – PZ_4389 Řevnice - ČOV 
Zastupitelstvo města schválilo dne 16.12.2013 záměr prodeje budovy bez č.p./č.e. (trafostanice) postavené 
na pozemku parc.č. 3438/3 v obci a k.ú. Řevnice. Tuto trafostanici PZ_4389 Řevnice – ČOV provozuje 
společnost ČEZ Distribuce, a.s. při výkonu své distribuční činnosti. Tato společnost se obrátila na město 
s žádostí o koupi této trafostanice za cenu stanovenou znaleckým posudkem – 239.400,- Kč (z toho 
technologie 65.400,- Kč a stavba 174.000,- Kč). Znalecké posudky jsou přiloženy.  
Vlastníkem pozemku, na kterém je stavba trafostanice postavena, je obec Lety. 
Ustanovení § 3056 NOZ zakládá vlastníkovi pozemku předkupní právo ke stavbě, město Řevnice proto 
v souladu se zákonem nabídlo trafostanici k odkoupení nejdříve obci Lety. Ta o odkup trafostanice zájem 
nemá. 
Rada města dne 18.4.2014 souhlasila s prodejem budovy trafostanice postavené na pozemku parc.č. 
3438/3 v obci a k.ú. Řevnice za cenu 239.400,- Kč a požadovala zařadit schválení prodeje na zasedání 
zastupitelstva. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy bez č.p./č.e. (trafostanice) postavené na pozemku 
parc.č. 3438/3 v obci a k.ú. Řevnice společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín, 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za cenu 239.400,- Kč stanovenou znaleckým 
posudkem.“ 

Pro: 11 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželose hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 28: 
Záměr prodeje pozemku parc. č. 3534/20 pod trafostanicí –  ul. Vrchlického 
Na město se obrátila advokátka Mgr. Petra Neubergerová zastupující společnost ČEZ Distribuce, a.s. se 
žádostí o odkup pozemku pod trafostanicí. Jedná se o pozemek č. 3534/20 o výměře 6 m

2
, obec a k.ú. 

Řevnice, oddělený geometrickým plánem č. 1979-1212/2013 (viz příloha) z pozemku parc.č. 3534/6. 
Pozemek parc.č. 3534/6 získalo město bezplatně darem v roce 2011. 
Trafostanice byla postavena firmou ČEZ Distribuce, a.s. v rámci akce výstavby elektrických přípojek pro 10 
pozemků určených k výstavbě rodinných domů na východním konci ulice Sochorova.  
RM dne 30.5.2014 souhlasila s prodejem pozemku parc.č. 3534/20 o výměře 6 m

2
 v obci a k.ú. Řevnice (pod 

trafostanicí), který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 3534/6 na základě geometrického plánu č. 1979-
1212/2013 ze dne 13.4.2014 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za cenu 7.500,- Kč (1.250,- Kč/m

2
). Cena vychází ze znaleckého 

posudku na cenu obvyklou na 2 jiné pozemky pod trafostanicemi v Řevnicích (posudek č. 609-04/2014 
zpracovaný soudní znalkyní Ing. Danielou Budíkovou). 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
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„Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 3534/20 o výměře 6 m
2
 v obci a k.ú. 

Řevnice (pod trafostanicí), který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3534/6 na základě 
geometrického plánu č. 1979-1212/2013 ze dne 13.4.2014 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 
24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za cenu 7.500,- Kč.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 29: 
Prodej pozemku parc.č. 2500 pod trafostanicí U Prodejny 
ČEZ Distribuce, a.s. projevila zájem o odkup pozemku parc.č. 2500 o výměře 36 m

2
, na kterém je postavena 

trafostanice (v ulici U Prodejny).  ČEZ Distribuce, a.s. požádala město o návrh kupní ceny za 1 m
2
 pozemku, 

případně nabízí, že nechá vyhotovit znalecký posudek za účelem určení kupní ceny nebo uhradí vyhotovení 
znaleckého posudku objednaného městem. K budově trafostanice uznalo město vlastnické právo ve 
prospěch společnosti ČEZ, a.s. 
RM dne souhlasila 28.2.2014 s prodejem pozemku parc.č. 2500 v obci a k.ú. Řevnice za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem zadaným městem. Znalecký posudek na cenu obvyklou zpracovala pro město soudní 
znalkyně Ing. Daniela Budíková, Dobřichovická 750, 252 28 Černošice. Cenu obvyklou pozemku parc.č. 
2500 stanovila ve znaleckém posudku č. 609-04/2014 na 1.250,-Kč/m

2
.  

RM dne 9.5.2014 souhlasila s prodejem pozemku parc.č. 2500 o výměře 36 m
2
 v obci a k.ú. Řevnice (pod 

trafostanicí) společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02 za cenu 45.000,- Kč (1.250,- Kč/m

2
) stanovenou znaleckým posudkem č. 609-04/2014 

zadaným městem a požadovala zařadit schválení prodeje tohoto pozemku zasedání Zastupitelstva města 
Řevnice. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc.č. 2500 o výměře 36 m

2
 v obci a k.ú. Řevnice 

(pod trafostanicí) společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za cenu 45.000,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 609-
04/2014 zadaným městem Řevnice.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 30: 
Prodej pozemku parc.č. 79 pod trafostanicí Škola – ul. B. Němcové 
Na město se obrátila společnost ČEZ Distribuce, a.s. se žádostí o prodej pozemku parc.č. 79 v obci a k.ú. 
Řevnice o výměře 82 m

2
, na kterém je postavena trafostanice „Škola“ (ul. B. Němcové v sousedství školní 

zahrady 2. stupně). Trafostanice je v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
Současně ČEZ Distribuce, a.s. požádala město o návrh kupní ceny za 1 m

2
 pozemku, případně nabídla, že 

nechá vyhotovit znalecký posudek za účelem určení kupní ceny nebo uhradí vyhotovení znaleckého 
posudku objednaného městem. RM dne 28.2.2014 souhlasila s prodejem pozemku parc.č. 79 v obci a k.ú. 
Řevnice za cenu stanovenou znaleckým posudkem zadaným městem. Znalecký posudek na cenu obvyklou 
zpracovala pro město soudní znalkyně Ing. Daniela Budíková, Dobřichovická 750, 252 28 Černošice. Cenu 
obvyklou pozemku parc.č. 79 stanovila ve znaleckém posudku č. 609-04/2014 na 1.250,-Kč/m

2
.  

RM dne 9.5.2014 souhlasila s prodejem pozemku parc.č. 79 o výměře 82 m
2
 v obci a k.ú. Řevnice (pod 

trafostanicí) společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02 za cenu 102.500,- Kč (1.250,- Kč/m

2
) stanovenou znaleckým posudkem č. 609-04/2014 

zadaným městem a požadovala zařadit schválení prodeje tohoto pozemku na zasedání Zastupitelstva města 
Řevnice. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc.č. 79 o výměře 82 m

2
 v obci a k.ú. Řevnice 

(pod trafostanicí) společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za cenu 102.500,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 609-
04/2014 zadaným městem Řevnice.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 31: 



17 

 

Zřízení služebnosti k pozemku parc.č 214/2 - vrty pro tepelné čerpadlo pro č.p. 3 - 2 Q spol. s r.o. 
Zastupitelstvu je předkládáno ke schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností 2 Q spol. 
s r.o., kterou se ve prospěch města Řevnice a každé dalšího vlastníka pozemku parc.č. 217 v obci a k.ú. 
Řevnice, zřizuje služebnost strpění zřízení, užívání, oprav, výměny a nezbytné údržby 2 vrtů pro uzavřený 
okruh tepelného čerpadla typu země/voda budovy č.p. 3 postavené na pozemku parc.č. 217. Společnost 2 Q 
spol. s r.o. se k bezplatnému zřízení této služebnosti zavázala v kupní smlouvě, na základě které odkoupila 
od města Řevnice budovu č.p. 2  a přilehlé pozemky. 
Z hlediska nového občanského zákoníku v případě, kdy se služebnost zřizuje ve prospěch obce (obec 
nabývá věcné právo) a je lhostejno, zda půjde o služebnost ve prospěch obce jako právnické osoby nebo o 
služebnost ve prospěch konkrétního obecního pozemku, musí smlouvy o zřízení služebnosti jednoznačně 
schvalovat zastupitelstvo. Nový občanský zákoník totiž věcná práva k pozemkům označuje současně za 
nemovité věci a tím se nabytí věcného práva dostává do působnosti § 85 a) zákona o obcích. V případě 
zřízení služebnosti „k tíži“ obce (např. inženýrské sítě umísťované na obecním pozemku) by tedy i nadále 
byla dána příslušnost rady obce podle §102 odst. 3 zákona o obcích (stanovisko odboru dozoru a kontroly 
veřejné správy MV z 24.9.2013 – JUDr. Furek). 
RM doporučila dne 6.6.2014 uzavření této smlouvy zastupitelstvu města ke schválení. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností 2 Q spol. 
s r.o., IČO: 25797859, se sídlem Praha 8, Křižíkova 18, PSČ 186 00, kterou se ve prospěch města 
Řevnice, a každého dalšího vlastníka pozemku parc.č. 217 v obci a k.ú. Řevnice, zřizuje bezplatně na 
dobu neurčitou služebnost strpění zřízení, užívání, oprav, výměny a nezbytné údržby 2 vrtů pro 
uzavřený okruh tepelného čerpadla budovy č.p. 3 postavené na pozemku parc.č. 217.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 32: 
Různé 
 

 K bodu 33: 
Závěr 
 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 24.6.2014 v 0:15 hodin. 
Zápis vyhotoven dne: 24.6.2014 

 
 
 
 
 
 
 

Usnesení 

ze Zastupitelstva města Řevnice č. 24 dne 23.6.2014 
 
Zastupitelstvo města 
 

A) KONSTATUJE 
 že paní Mgr. Marie Reslová složila zákonem předepsaný slib a získala mandát člena 

Zastupitelstva města Řevnice. 
 

B) VOLÍ 
 do funkce člena Rady města Řevnice pana Ing. Josefa Beneše. 
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C) BERE NA VĚDOMÍ 
 zprávu o činnosti Rady města 
 zprávu o činnosti Finančního výboru 
 zprávu o činnosti Kontrolního výboru 
 informace pana Ing. Kodyma – jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

 
B) SCHVALUJE 

 účetní závěrku města Řevnice sestavenou ke dni 31.12.2013. 
 

 Závěrečný účet města Řevnice za rok 2013 s výhradou společně se Zprávou o 
výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2013 vypracovanou 
Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Závěrečný účet je 
nedílnou součástí zápisu. 
 

 Schvaluje předložené RO č.3/2014 po projednání ve Finančním výboru s vypuštěním 
položky 24.000,- Kč na akci kinematograf bratří Čadíků na 3392/5169 a o tuto částku 
bude posílena rozpočtová rezerva na 6409/5901. RO č. 3/2014 je nedílnou součástí 
zápisu. 

 
 Záměr podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva financí ČR – 

podprogram 298213-Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálních škol v okolí velkých měst na přístavbu Základní školy při II. Stupni ve 
Školní ulici v Řevnicích. 

 
 v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu 

soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou o 
poskytnutí dotace ve výši 11 929 166,81 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve 
výši 2 982 291,71 Kč odpovídající spolufinancování způsobilých výdajů projektu 
„Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“, reg. č.: 
CZ.1.15/1.1.00/74.01733. 

 
 dále schvaluje vyčlenění částky ve výši 763 067,90 na spolufinancování 

nezpůsobilých výdajů projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového 
nádraží v Řevnicích“, reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/74.01733. 

 
 uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 200.000,- Kč na účet Základní umělecké školy, 

příspěvková organizace, se sídlem Mníšecká ulice 29, 252 30  Řevnice, IČ: 75034271, 
jejímž předmětem je poskytnutí zápůjčky pro účely nákupu počítačového vybavení 
pro filmové studio a k úhradě nákladů s tím spojených. 

 
 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Řevnice, příspěvkové organizace ze 

dne 11.11.2009, kterým se organizaci uděluje souhlas k výkonu doplňkové výdělečné 
činnosti: Hostinská činnost a Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona (obory činnosti: zprostředkování obchodu a služeb; 
velkoobchod a maloobchod; mimoškolní výchova, vzdělávání, pořádání kurzů, 
školení, včetně lektorské činnosti; ubytovací služby). 

 

 na volební období 2014-2018 schvaluje 15 členů zastupitelstva města. 

 

 
 Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 

928 ve výši 85.000,- Kč na realizaci indikátorů topných nákladů v objektu č.p. 928. 
 

 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností Náruč, 
s.r.o., IČO: 24267406, se sídlem Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, okres Praha-
západ, PSČ 252 30, na základě které bude ve prospěch města Řevnice zřízena 
bezplatně na dobu neurčitou služebnost spočívající v právu zřídit, udržovat, 
opravovat a provozovat stavbu dešťové kanalizace v pozemku parc.č. 2689/25 v obci 
a k.ú. Řevnice. 
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 Koupi id. 2/96 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a 
k.ú. Řevnice od paní V. L., 140 00 Praha 4 – Podolí za kupní cenu 2.317,- Kč. 

 
 koupi pozemku parc.č. 2947/25 o výměře 378 m

2
, pozemku parc.č. 3054/32 o výměře 

129 m
2
, pozemku parc.č. 3054/33 o výměře 58 m

2
, pozemku parc.č. 3054/34 o výměře 

140 m
2
 a pozemku parc.č. 2877/2 o výměře 480 m

2
, všechny v obci a k.ú. Řevnice od 

paní A. H., 25230 Řevnice, za celkovou kupní cenu 118.500,- Kč. 
 

 koupi id. 1/32 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a 
k.ú. Řevnice od paní D. T., 280 02 Kolín za kupní cenu 3.475,- Kč. 

 
 koupi id. 1/4 pozemku parc.č. 2974/10, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a 

k.ú. Řevnice od paní D.T., 280 02 Kolín za kupní cenu 11.875,- Kč. 
 

 koupi pozemku parc.č. 3054/37 o výměře 58 m
2
, ostatní plocha, jiná plocha v obci a 

k.ú. Řevnice od pana P.D., 16000 Praha 6 – Dejvice za kupní cenu 5.800,- Kč. 
  

 koupi id. 1/32 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a 
k.ú. Řevnice od paní S. T., 182 00 Praha 8 za kupní cenu. 

 
 koupi id. 1/4 pozemku parc.č. 2974/10, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a 

k.ú. Řevnice od paní S. T., 182 00 Praha 8 za kupní cenu 11.875,- Kč. 
 

 koupi id. 5/6 pozemku parc.č. 2123/9, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. 
Řevnice od paní Ing. M. M. M., 252 62 Horoměřice za kupní cenu 12.750,- Kč. 

 
 prodej budovy bez č.p./č.e. (trafostanice) postavené na pozemku parc.č. 3438/3 v obci 

a k.ú. Řevnice společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za cenu 239.400,- Kč stanovenou znaleckým 
posudkem. 

 
 záměr prodeje pozemku parc.č. 3534/20 o výměře 6 m

2
 v obci a k.ú. Řevnice (pod 

trafostanicí), který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3534/6 na základě 
geometrického plánu č. 1979-1212/2013 ze dne 13.4.2014 společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
za cenu 7.500,- Kč. 

 
 prodej pozemku parc.č. 2500 o výměře 36 m

2
 v obci a k.ú. Řevnice (pod trafostanicí) 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02 za cenu 45.000,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 
609-04/2014 zadaným městem Řevnice. 

 
 prodej pozemku parc.č. 79 o výměře 82 m

2
 v obci a k.ú. Řevnice (pod trafostanicí) 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02 za cenu 102.500,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 
609-04/2014 zadaným městem Řevnice. 

 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností 2 Q spol. s r.o., IČO: 25797859, 
se sídlem Praha 8, Křižíkova 18, PSČ 186 00, kterou se ve prospěch města Řevnice, a 
každého dalšího vlastníka pozemku parc.č. 217 v obci a k.ú. Řevnice, zřizuje 
bezplatně na dobu neurčitou služebnost strpění zřízení, užívání, oprav, výměny a 
nezbytné údržby 2 vrtů pro uzavřený okruh tepelného čerpadla budovy č.p. 3 
postavené na pozemku parc.č. 217.  

 
C) NESCHVALUJE 
 

 Veřejnoprávní smlouvu k zajištění zákona o obecní policii s městem Černošice, jejímž 
předmětem je dohod a města Černošice a města Řevnice o rozsahu úkolů obecní policie, 
které bude plnit Městská policie Černošice na území města Řevnice. 

 
D) VYSLOVUJE SOUHLAS 
 

 S investiční půjčkou podle § 31 odst. 3 zákona č.250/2002 Sb., v platném znění ve výši 
200.000,- Kč pro ZUŠ Řevnice. 
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Zapisovatel: 
Mgr. Renata Henych 

 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 

 
…………………………………                                                      ………………………………………… 
  Ing. Petr Kozák                                                                                        Jan Hruška 
 
 

Libor Kvasnička 
starosta 

 
 
 
 
 
 


