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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 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 
Omluveni: Zavadil Petr, Ing. Drvota Jiří, Mgr. Hromádka Tomáš,Ing. Beneš Josef, Hartman Jan DiS,  Ing. 
Buchal Jiří, Ing. Červená Terezie 
Tajemnice městského úřadu: Mgr. Renata Henych  
 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva:      19:05 hod. 
Čas skončení zasedání zastupitelstva:     00:28 hod. 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 18 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)    PENCO  
7)    Diskuze – 45 minut    
8)    Rozpočtové opatření č. 1/2014 
9)    Poskytnutí příspěvku organizacím pracujícím s mládeží – Sokol Řevnice a SPORTCLUB Řevnice 
10)  Fond oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 174 – HZS – uvolnění finančních prostředků 
11) Fond oprav a technického zhodnocení budovy č. p. 29 – Zámeček – uvolnění finančních 

prostředků 
12)   Fond oprav a technického zhodnocení budovy č. p. 27 – uvolnění finančních prostředků 
13)   Fond oprav a technického zhodnocení budovy č. p. 928 – uvolnění finančních prostředků 
14)   Koupě pozemku parc. č. 423/12 - ul. V Souhradí 
15)   Koupě pozemku parc. č. 149/2 – ul. Komenského  
16)   Koupě pozemku parc.č. 2947/28 – ul. Nad Pískovnou  
17)   Narovnání vlastnického práva – budova trafostanice v ulici U Prodejny - ČEZ Distribuce, a.s.   
18)   Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní – S. G. 
19)   Záměr prodeje části pozemku parc. č. 830  společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
20)   Prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 213 společnosti 2 Q spol. s r.o. 
21)   MAS Karlštejnsko, z.s. 
22)   Prodloužení platnosti Strategického plánu 
23)   Dotace na pořízení vozidla typu AVIA na zajištění svozu bioodpadu 
24)   Bezpečnost a pořádek v Řevnicích 
25)   Informace o hospodaření spol. EKOS Řevnice s.r.o. 
26)   Různé  
27)   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 8 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. Jan Šimůnek, Ing. Tomáš Smrčka 
Starosta jmenoval ověřovateli zápisu: MUDr. Jaroslava Dercová, Roman Tichý  
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. 
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 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 doplnit na program za bod č. 25 bod č.26 – Záměr podání žádosti o dotaci na opravu 
Sochorovy ulice a za bod č.6 vložit bod č.22 Prodloužení platnosti Strategického plánu a bod č.24 
Bezpečnost a pořádek v Řevnicích 

 
Starosta čte program tak, jak bude projednáván na ZM: 
Program 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) PENCO  
7) Prodloužení platnosti Strategického plánu  
8) Bezpečnost a pořádek v Řevnicích  
9) Diskuze – 45 minut    
10) Rozpočtové opatření č. 1/2014 
11) Poskytnutí příspěvku organizacím pracujícím s mládeží – Sokol Řevnice a SPORTCLUB 

Řevnice 
12) Fond oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 174 – HZS – uvolnění finančních 

prostředků 
13) Fond oprav a technického zhodnocení budovy č. p. 29 – Zámeček – uvolnění finančních  

prostředků 
14) Fond oprav a technického zhodnocení budovy č. p. 27 – uvolnění finančních prostředků 
15) Fond oprav a technického zhodnocení budovy č. p. 928 – uvolnění finančních prostředků 
16) Koupě pozemku parc. č. 423/12 - ul. V Souhradí 
17) Koupě pozemku parc. č. 149/2 – ul. Komenského  
18) Koupě pozemku parc.č. 2947/28 – ul. Nad Pískovnou  
19) Narovnání vlastnického práva – budova trafostanice v ulici U Prodejny - ČEZ Distribuce, a.s.   
20) Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní – S. Gröbner 
21) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 830  společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
22) Prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 213 společnosti 2 Q spol. s r.o. 
23) MAS Karlštejnsko, z.s. 
24) Dotace na pořízení vozidla typu AVIA na zajištění svozu bioodpadu 
25) Informace o hospodaření spol. EKOS Řevnice s.r.o. 
26) Záměr podání žádosti o dotaci – oprava Sádecké a části Sochorovy ulice 
27) Různé  
28) Závěr 

Hlasování o tomto návrhu: 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 3: 
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, 8x. 
Byly uzavřeny nové nájemní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy na věcná břemena. RM po projednání 
v zastupitelstvu města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Návrh variant zapojení veřjenosti do 
zpracování Strategického plánu a požádala zastupitelstvo města o prodloužení platnosti  Strategického 
plánu schváleného dne 17.3.2008, který bude předmětem jednání ZM. RM schválila pro rok 2014 Pravidla 
pro poskytování příspěvku organizacím pracujícím s mládeží a v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., zákon 
o obcích, jsou příspěvky pro TJ Sokol a SPORTCLUB Řevnice předloženy ke schválení ZM. RM schválila 
Domovní řád budovy č.p.928 – pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor a společných částí a zařízení 
domu. Schválen byl nový Volební řád školské rady při ZŠ Řevnice. 
RM souhlasila s pořádáním koncertu dechové hudby plzeňské konzervatoře v rámci oslav výročí krále Jiřího 
z Poděbrad dne 22.6.2014. RM souhlasila s uzavřením Dohody o používání loga časopisu RUCH, jehož 
autorkou je paní MgA. Silvie Klempererová -  dohoda byla uzavřena bezplatně, na dobu neurčitou, za což 
město paní Klempererové děkuje.  
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Na MÚ byla provedena KÚ Středočeského kraje kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku výherních 
hracích přístrojů a tombol -  nebylo třeba přijímat žádná nápravná opatření. Byla provedena veřejnoprávní 
kontrola na MŠ, ZUŠ a ZŠ. Nebyly shledány závažné nedostatky. 
RM uložila EO vypracovat soupis plánovaných oprav všech budov v majetku města a dále vypracovat 
seznam chodníků, které vyžadují opravu. RM uložila EO podle vhodných klimatických podmínek obnovit 
zatravněné pásy v Tyršově ulici. Proběhlo výběrové řízení na realizaci opravy zastřešení Lesního divadla. 
Ředitel spol. EKOS Řevnice pan Bc. Kubásek informoval RM o výsledcích hospodaření společnosti za 
měsíce 1-2/2014.  
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere zprávu o činnosti Rady města na vědomí.“ 

Pro: 8 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  1x za účelem projednání Rozpočtového opatření 
č.1/2014, ke kterému nemá připomínky. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere zprávu Finančního výboru na vědomí.“ 

Pro: 8 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 sešel 1x. 
Členům výboru byly předloženy informace o V. etapě rekultivace skládky EKOS (předloženy nebyly 
požadované výkazy výměr a rozpočet). 
Po diskusi přijali členové kontrolního výboru následující usnesení, které je zároveň doporučením pro 
další jednání Zastupitelstva města Řevnice: 
 

1. Kontrolní výbor Zastupitelstva města Řevnice konstatuje, že poslední předložený doklad je z ledna 
2011 (zpráva Ing. B. Vodrlinda), který navrhuje způsob rekultivace V. etapy pro kolaudační řízení 
vypracovaný na základě zákazu o užívání skládky v souladu se zprávou ČIŽP.  Žádný další doklad, 
který by řešil otázku dalšího postupu, nebyl předložen.  

2. Dle názoru členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Řevnice jsou za stav skládky zodpovědní 
jednatelé Miroslav Cvanciger, Ing. Václav Zdráhal a Libor Kvasnička.  

3. Škodu nelze z dostupných dokumentů vyčíslit.  
 
Rozpoutala se diskuze týkající se hlavně spol. Ekos Řevnice a rekultivace skládky. Diskutovali Mgr. Reslová, 
Ing. Rojík, Ing. Smrčka s poukazem, že nebyly předloženy kontrolnímu výboru všechny podklady, výkazy 
výměr a rozpočty a z pohledu řádného hospodáře by se mělo zjistit, jaká tam vznikla škoda a kdo za to 
může. Starosta doplňuje, že chce jen reagovat na případ odpovědnosti, protože pokud kontrolní výbor myslel 
tím, že je odpovědný z pozice jednatele, tak s tím souhlasí, jinak ne. Starosta dále poukázal na to, že škoda 
se dá dnes jen velmi obtížně vyčíslit. S tím souhlasí i Ing. Kozák.  Ing. Smrčka oponoval, že by se škoda 
měla vyčíslit a zjistit, zda jde za projektantem, dodavatelem nebo jednateli Ekosu. Je přesvědčen, že pouze 
odborná firma je schopna posoudit a vypracovat posudek, zda tam vznikla škoda a v jaké výši. 
 
19:30 hodin přichází Ing. Buchal – přítomno 9 zastupitelů  
 
Rovněž Ing. Kozák se přiklání k názoru, že pokud by se měla zjištovat škoda a zavinění, pozval by znalce, 
který je na to odborník a ten by se měl pokusit to vyčíslit. Mgr. Reslová uvedla, že jí vadí, že se tím nikdo víc 
nezabývá, ani rada města, ani zastupitelstvo. MUDr. Dercová zdůraznila, že pokud tam škoda vznikla, tak to 
jde za jednateli pány Zdráhalem a Cvancigerem, nikoliv panem Kvasničkou, který tam tehdy nebyl. 
Ing. Hrubý poukázal na to, že stále chybí podstatná věc, a sice že pokud kontrolní výbor provede kontrolu, 
vydá usnesení, tak chyby by měl předložit těm, kterých se to týká, a ti by se tomu měli vyjádřit – nikdo se 
nezeptal Ing. Zdráhala, jak to bylo, jestli ty pokuty, co tam byly, musely být. Starosta oponoval panu 
Hrubému, že v tuto chvíli Ing. Zdráhal s touto fimou nemá nyní nic společného. 
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Mgr. Reslová konstatovala, že spousta věcí se dělá polovičatě a nikdo za ně nenese odpovědnost. Ing. 
Sudek se ještě dotázal, zda se těmi dokumenty bude ještě někdo zabývat. Mgr. Reslová se vyjádřila v tom 
smyslu, že ona je ochotna tomu věnovat několik dní svého volna, pokud dostane kompletní materiály, 
protože zadávat to někomu, jsou jen vyhozené peníze. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru.“ 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 6: 
PENCO spol. s r.o. 
RM č.  139 dne 7.2.2014 uložila tajemnici dořešit stávající stav s pronajímatelem budovy č.p.64. RM uložila 
tajemnici zpracovat rekapitulaci kauzy Penco a tuto předložit s dalšími informacemi na ZM – viz.podkladové 
materiály. 
Dne 28.8.2013 odbor dozoru kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR zaslal městu Řevnice 
vyrozumění o závěrech přezkoumání postupu města při uzavírání nájemní smlouvy a konstatovalo, že 
vzhledem k tomu, že možnost rozšíření nájmu nijak nevyplývá z původního záměru ani z usnesení RM č. 73 
ze dne 3.11.1997 a v případě uzavření dodatku č. 2, není podpis starosty „kryt“ žádným předchozím 
souhlasem Rady města Řevnice. Ministerstvo vnitra konstatovalo, že byl ze strany města Řevnice porušen 
zákon č. 367/1990 Sb., neboť starosta města Řevnice podepsal Dodatek č. 2 uzavřený dne 12.1.1998 bez 
souhlasu k tomu kompetentního orgánu. Tím se město Řevnice vystavilo důvodnému riziku, že platnost 
dodatku bude zpochybněna u civilního soudu.  
Ministerstvo vnitra doporučilo městu Řevnice, aby přistoupilo k nápravě existujícího stavu, který by mohl být 
co do rozsahu dodatku č. 2 zpochybněn a pro futuro zopakovalo celý zákonný proces nutný k právně 
nezpochybnitelnému  uzavření soukromoprávního úkonu o shodném předmětu, jaký obsahuje dodatek č. 2 
k nájemní smlouvě ze dne 4.12.1997a stanovilo lhůtu pro vyjádření do 27.9.2013. 
 
JUDr. Konečný shrnul fakta takto: 

 smlouva o nájmu nebytových prostor je platná, neplatný je pouze dodatek č. 2 řešící pronájem bývalého 
školnického bytu, tyto prostory (dnes šatna a soc. zázemí provozovny Penco, dále i jen „sporné prostory“) 
jsou tedy užívány bez smlouvy.  

 PENCO po proběhnuvších jednáních je připraveno uzavřít novou nájemní smlouvu na sporné prostory, 
avšak pouze za stávající nájemné 7.500,- Kč ročně; při vyšším požadavku je připraveno prostory vyklidit 
a užívat pouze zbytek prostor.  

 Lze předpokládat, že sporné prostory jsou ve stávajícím stavu velmi obtížně pronajatelné.  

 PENCO nabídlo k vyřešení sporů smírem jednorázovou kompenzaci rozdílu mezi obvyklým nájemným za 
sporné prostory a uhrazenými platbami ve výši 50.000,- Kč.  

 
Doporučení JUDr. Konečného:  
1.  Projednat, zda město preferuje variantu:  

a) pokračování pronájmu za dosavadní nájemné, např. uzavřením nového dodatku k nájemní smlouvě s 
PENCO, kterým bude nájemné zvýšeno o nájemné za sporné prostory, nebo  

b) vyklizení prostor ze strany PENCO a nabídku pronájmu jinému subjektu; s ohledem na to, že stavební 
úpravy provedlo PENCO se souhlasem města, není PENCO povinno uvést předmět nájmu do 
původního stavu a naopak by mohlo žádat kompenzaci investice (doposud se však nezdá, že by 
takový požadavek měl být vznesen).  

 
2. V případě obou variant zveřejnit záměr pronájmu, u varianty a) jako adresný (pronájem PENCO, které 

užívá stavebně související "hlavní" prostory), u varianty b) jako výzvu k nabídkám potenciálních zájemců 
anebo již konkrétní nabídku s daným nájemným.  

 
3.  Po uplynutí lhůty vybrat vítězného uchazeče, schválit podmínky pronájmu radou města a uzavřít příslušný 

dokument - dodatek s PENCO za stávajících podmínek anebo novou nájemní smlouvu řešící související 
otázky stavebních úprav apod. s novým zájemcem.  

 
4.  Zároveň je možné dohodou s PENCO upravit vypořádání užívání školnického bytu v minulých letech dle 

e-mailové nabídky PENCO - doplatek 50.000,- Kč ve prospěch města. Tuto dohodu doporučuji (alespoň 
rámcově – pokud jde o částku a předmět dohody) projednat a schválit zastupitelstvem města. Je velmi 
pravděpodobné, že PENCO poskytnutí doplatku podmíní uzavřením dodatku na sporné prostory.  
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Dne 20.2.2014 bylo provedeno místní šetření v budově č.p.64, kterou má pronajatou společnost PENCO 
spol. s r.o. Na místě samém bylo zjištěno, že v prostorách původního bytu jsou dnes vybudovány šatny – 
dámské a pánské, včetně hygienického zázemí pro zaměstnance společnosti  PENCO spol. s r.o. Vzhledem 
k tomu, že v budově společnost  PENCO spol. s r.o. vyrábí speciální a racionální výživu pro humánní i 
veterinární aplikace, jedná se o potravinářskou provozovnu, kde musí být splněny zákonné hygienické 
normy.  
Kromě hygienického zařízení musí být zajištěny šatny s potřebným vybavením pro oddělené odkládání 
civilních a pracovních oděvů a osobních věcí zaměstnanců. Dle sdělení společnosti PENCO spol. s r.o. by 
však vzhledem k malému počtu zaměstnanců mohli mít společné šatny i umývárny a dokázali by si tak 
poradit i bez těchto prostor. O další pronájem těchto prostor má společnost PENCO, vzhledem ke 
své ekonomické situaci, zájem pouze při stejném nájmu jako dosud, tj. 7.500,- Kč/rok.  
Celkové roční nájemné za pronájem domu v roce 2013 činilo 320.225,- Kč (+ 7.500,- Kč za byt), po 
započtení zbývá ještě z investovaných nákladů na rekonstrukci domu částka 1.124.000,- Kč. 
Přenechat tento prostor do užívání jinému nájemci by bylo dosti kontraproduktivní, neboť by město muselo 
provést přestavbu prostor, vyřešit oddělení rozvodů vody, elektřiny, topení apod. (vybudování samostatných 
přípojek). Prostor má také vchod pouze ze zadního dvora.  
 
RM na svém jednání dne 7.3.2014 požadovala předložit ke schválení zastupitelstvu města záměr pronájmu 
prostor bývalého bytu v budově č. p. 64 v obci a k.ú. Řevnice spol. PENCO, neboť v těchto prostorech jsou 
vybudovány umývárny a šatny související provozovny PENCO a náklady na stavební úpravy, včetně 
oddělení rozvodů vody, elektřiny, topení apod. by byly značné, prostor má vchod pouze ze zadního dvora a 
možnosti odděleného pronájmu prostor jinému zájemci jsou proto omezené.  
 
Diskuze 
V diskuzi vystoupil Ing. Smrčka, který poukázal na to, že už před rokem se snažil přesvědčit zastupitele o 
nevýhodnosti nájemní smlouvy a znovu dává námitku o neodpovídající výši. Na zasedání se dostavil i právní 
zástupce města Řevnice pan JUDr. Konečný, který uvedl, že ta částka, nebyla ani v té době v odpovídající 
výši, a nemá vliv na platnost nebo neplatnost části bývalého bytu, protože ten už je neplatný od začátku, 
protože chybí tam rozhodnutí rady města. Co se týká budoucnosti, tak souhlasí s tím, že pronajmout tyto 
prostory je problematické. Pochybení bývalého starosty (pana Kadlece) tam bylo, ale nemá cenu se zabývat 
tím, kdo to zavinil, ale hledat možnost nápravy. Ing. Smrčka navrhoval vrátit Pencu nájem za dobu 16 let a 
vymáhat normální nájem. JUDr. Konečný uvedl, že z 16 let se nyní stávají 2 roky, protože by to bylo 
promlčené a ocenění těch prostor bude narážet na to, že se to překlopilo na nebytové prostory, ty byly 
rekonstruovány na náklady města. V roce 1996 kdyby byla bývala platná smlouva na nájem bytu, tak by 
rekolaudací nezanikla a musela by se vypovědět, tak jednoduché by to nebylo a na výpočet by to vliv 
nemělo, protože o kompenzaci by se město mohlo bavit pouze za poslední 2 roky.  
 
Ve 20:15 hodin odchází Ing. Kozák – přítomno je 8 zastupitelů. 
 
JUDr. Konečný dále uvedl, že se dnes ani neví, zda tam kontrola probíhla či ne, nejsou o ní záznamy, 
vykazoval se balík prací, které byly započítávány a v náznakku se zdá, že to tak odpovídá. Každý rok bylo 
vyměřeno nájemné a odečteno od ceny.  
Mgr. Reslová se zeptala, zda existuje cesta, jak neprodloužit Pencu tu část, kde byl byt. 
JUDr. Konečný jí odpověděl, že nyní omezili provoz, mají tam 4 lidi a ty prostory, které by město nebylo 
ochotno pronajmout, jsou připraveni opustit, pro ně ty prostory tak důležité nyní nejsou. 
Ing. Hrubýse ptal, zda existuje doklad, že někdo povolil přestavět tento prostor na šatny a bylo mu sděleno, 
že prostor bývalého bytu byl rekolaudován v rámci celého prostoru a na stavebním úřadě je ve spisu souhlas 
města. Mgr. Reslová zdůraznila, že jde o to, aby si vedení uvědomilo, že vznikají škody, a lze je vymáhat. 
Ing. Buchal konstatoval, že město má tady 3 roky blokovaný majetek. Ing. Černý se přítomných ptal, co by 
město s tou budovou dělalo, zda jsou přítomní schopni se dohodnout, co tam udělat, nebo se další rok 
budou hádat, co s ní. Starosta vysvětlil, že na mnoha místech mít školu není dobře, kapacita se bude sice 
zvyšovat, ale je to jen další provizorium. MUDr. Dercová upozornila na to, že školská inspekce už napadla 
to, že město má děti na třech místech, takhle by to byl jen další problém. Padla i možnost budoucího prodeje 
budovy, což se některých občanů dotklo. Na závěr ještě JUDr. Konečný řekl, že tahanice okolo těch prostor 
nepřinesou víc. Pokud by město efektivně vědělo, jak prostor využít, bylo by třeba pro ně zajímavé se 
dohodnout na pronájmu do konce roku 2015. Důležité je nyní vyřešení minulosti a zaplacení 50 000,- Kč. 
Může si to rozhodnout rada města sama, ale on by se přimlouval, aby o tom rozhodlo zastupitelstvo města 
dnes. Starosta ještě závěrem zdůraznil, že to vnímá i politicky, a proto chce, aby se vyjádřilo zastupitelstvo. 
Je třeba to nějak vyřešit, město je tlačeno k rozhodnutí i ze strany MV ČR.   

Ve 21:14 hodin přichází Ing. Terezie Červená – odchází Ing. Martin Sudek – přítomno 8 zastupitelů 
 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
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„Zastupitelstvo města souhlasí s  vypořádáním užívání školnického bytu - bývalého bytu (34,6 m
2
), 

sklepu (3,8 m
2
) a přístupu ke sklepu (5,2 m

2
) v budově č. p. 64 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

v Řevnicích o výměře 43,6 m
2
 - v minulých letech dle e-mailové nabídky PENCO spol. s r.o., IČ: 

00664405, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 64, 252 30 Řevnice, tj. doplatek 50.000,- Kč ve 
prospěch města a ukládá Radě města jednat s nájemcem o podmínkách nové nájemní smlouvy na 
dotčenou část budovy.“ 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 7: 
Prodloužení platnosti Strategického plánu  
Na RM č. 142 dne 7.3.2014 byla podána informace o tom, že když zastupitelstvo města neschválilo 
v prosinci 2013 nový Strategický plán města Řevnice, je v současné době město bez tohoto dokumentu, což 
může přinášet problémy při získávání dotací. Z tohoto důvodu navrhl starosta předložit ZM k odsouhlasení 
prodloužení starého strategického plánu. 
RM č.142 dne 7.3.2014 souhlasila s návrhem starosty na předložení původního Strategického plánu na 
zastupitelstvo města s tím, aby byla prodloužena jeho platnost do doby schválení nového strategického 
plánu, a uložila tajemnici zařadit tento bod na zasedání zastupitelstva města v měsíci dubnu 2014. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení Strategického plánu schváleného Zastupitelstvem 
města Řevnice dne 17.3.2008 do 31.12.2014.  

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 8: 
Bezpečnost a pořádek v Řevnicích 
Na RM č.144 dne 26.3.2014 místostarosta předložil informaci o tom, jak vypadá nyní bezpečnost a pořádek 
ve městě s tím, že tu chybí městská policie a co podle něho by měla ve městě dělat a navrhuje řešení. 
V přílohách seznámil s různými způsoby ochrany s doložením jejich přibližných rozpočtů. 
RM č.144 dne 26.3.2014 schválila záměr uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice a městem 
Černošice – zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii podle zákona č. 553/1991 Sb., o 
obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice a 
městem Černošice – zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii podle zákona č. 
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů na dobu určitou, jednoho roku.“ 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 9: 
Diskuze – 45 minut 
V diskuzi zazněly dotazy týkající se limitování průjezdu města kamiony a umístění dopravních značek, které 
by zamezily jejich průjezdu. 
Lokalita pod Vrážkou – kde nemají ještě kanalizaci – občanka by chtěla kompenzaci pro řevnické občany, 
kteří nemají možnost se připojit na kanalizaci. 
 

 K bodu 10: 
Rozpočtové opatření č. 1/2014 
Na RM č. 144 dne 26.3.2014 bylo předloženo vedoucím EO rozpočtové opatření - RO č. 1/2014, které řeší 
na příjmové stránce zejména přijetí neinvestiční dotace 710 000,- Kč z MPSV ČR na Pečovatelskou službu a 
použití části přebytku financí z minulého roku. Ve výdajové části se řeší zejména externí zpracování 
Strategického plánu města Řevnice a řešení havarijní situace na veřejném osvětlení, dále rozdíl 
vysoutěžené ceny realizace jeviště Lesního divadla oproti původním předpokladům projektanta.  Celkové 
příjmy a výdaje jsou ovlivněny vypořádáním z prodeje čp. 2 s uvažovanou splátkou 50% z prodeje pro ČS 
a.s. na mimořádnou splátku úvěru. 
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Původní rozpočet 2014 schválený na ZM dne 16.12.2013 byl schválen jako schodkový s tím, že Příjmy 
celkem činily 42 910,4 tis. Kč, k tomu Financování + 8 203,9 tis. Kč, takže Příjmy a Financování se rovnaly 
Výdajům celkem 51 114,3 tis. Kč (rezerva ve výdajích byla 4 477,1 tis. Kč). 
Po odsouhlasení RO č. 1/2014 zůstane Upravený Rozpočet nadále jako schodkový, Příjmy celkem budou 
činit 43 070,4 tis. Kč, k tomu nově Financování + 14 717,8 tis. Kč, takže po úpravě se v součtu budou rovnat 
upraveným Výdajům celkem na 57 788,2 tis. Kč. (rezerva ve výdajích se zvyšuje na 9 329,3 tis. Kč, 
uvažována na kofinancování dotací, např. Přednádraží a další potenciální investiční akce). 
 
Diskuze se týkala hlavně přístavby budovy ZŠ. 
Bc.Schlindenbuch se ptá, zda je vůbec smysluplné takovouto školu stavět, protože projekt neřeší kabinety, 
zabere kus zahrady apod. 
Starosta informuje, že se připravuje přístavba školy, pokud bude možnost získat dotaci. Projekt nakreslil Ing. 
arch. Starčevič. Z  pohledu starosty na přístavbu školy se už vynaložilo dost finančních prostředků, hlavně 
na projekty. Tento projekt dle starosty chtěla paní ředitelka Mgr. Rajchlová, což je patrné z její emailové 
korespondence, kterou lze doložit. 
Bc.Schlindenbuch oponuje, že viděl ještě jiný projekt, který preferovala paní ředitelka. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2014 s tím, že rozpočet je schodkový, na 
straně příjmů je rozpočet ve výši 43 070,4 tis. Kč a na straně výdajů je též rozpočet ve výši 
57 788,2 tis. Kč. Schodek – financování ve výši 14 717,8 tis. Kč je krytý prostředky z minulého 
období. RO č. 1/2014 je nedílnou přílohou zápisu.“ 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 11: 
Příspěvek organizacím pracujícím s mládeží – Sokol Řevnice a SPORTCLUB Řevnice 
Rada města dne 15.11.2013 schválila Podmínky pro poskytování příspěvku z rozpočtu města organizacím 
pracujícím s mládeží na jejich činnost v roce 2014. Podporu mohly organizace získat na děti, kterým bylo 
v roce 2013 max. 15 let s trvalým bydlištěm v Řevnicích, a které mají řádně zaplaceny členské příspěvky. 
Termín pro podání žádosti byl 20.12.2013. K tomuto datu město obdrželo celkem 13 žádostí. Celkový počet 
dětí, na které organizace žádají příspěvek, je 308. Město obdrželo v roce 2013 z loterií a hazardních her 
celkem 471.164,87 Kč. Na jedno dítě tak připadá 1.529,76 Kč. V přiložené tabulce je uvedena výše 
příspěvku jednotlivým organizacím.  
Rada města schválila vyplacení příspěvků organizacím pracujícím s mládeží a uzavření Smluv o čerpání 
veřejné podpory s jednotlivými organizacemi na svém jednání dne 28.2.2014. 
Podle § 85 zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazena pravomoc rozhodovat o poskytování dotací 
nad 50 000,- Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným 
fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, 
podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence 
kriminality a ochrany životního prostředí. Proto je Zastupitelstvu města Řevnice předkládáno ke schválení 
poskytnutí příspěvku ve výši 130.030,- Kč organizaci TJ Sokol Řevnice a poskytnutí příspěvku ve výši 
62.720,- Kč občanskému sdružení SPORTCLUB Řevnice.  
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Řevnice ve výši 130.030,- Kč 
organizaci TJ Sokol Řevnice a poskytnutí příspěvku ve výši 62.720,- Kč občanskému sdružení 
SPORTCLUB Řevnice.“ 

Pro: 8 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 12: 
Fond oprav a technického zhodnocení budovy č. p. 174 – HZS – uvolnění finančních prostředků                  

Na RM č. 139 dne 7.2.2014 byl předložen panem ppor. Bc. Miroslavem Českým, vrchním inspektorem PO – 
pověřeným plněním úkolů velitele stanice HZS Řevnice návrh oprav objektu budovy HZS- materiál 
v podkladech na RM. Ve Fondu ke dni 26.3.2014 je částka ve výši 897 213,62 Kč. 
RM č. 139 schválila návrh pana ppor. Bc. M. Českého, vrchního inspektora PO – pověřeného plněním úkolů 
velitele stanice HZS Řevnice na opravy objektu budovy HZS. Jedná se o: 
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 rekonstrukci elektroinstalace a IT rozvodů v celém objektu stanice  

 rekonstrukci topného systému  

 opravu podlahy výjezdové šatny a její rozšíření  

 další práce budou řešeny dle finančních prostředků ve fondu oprav. 
a uložila EO připravit na další zasedání ZM ke schválení žádost o uvolnění finančních prostředků z Fondu 
oprav a technického zhodnocení objektu č.p.174 města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16.4.2012. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického 
zhodnocení objektu č.p.174 města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16.4.2012 ve výši 820 000,- 
Kč na: 

 rekonstrukci elektroinstalace a IT rozvodů v celém objektu stanice  

 rekonstrukci topného systému  

 opravu podlahy výjezdové šatny a její rozšíření  
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.“ 
 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 13: 
Fond oprav a technického zhodnocení budovy č.p.29 – Zámeček – uvolnění finančních prostředků 
Na RM č. 144 dne 26.3.2014 byl EO předložen po projednání s ředitelkou ZUŠ Řevnice paní MgA.Ivanou 
Junkovu návrh oprav objektu budovy č.p.29 – Zámeček ve výši 200 000,- Kč. 
RM č. 144 schválila návrh oprav objektu budovy z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p.29, ve 
kterém byly ke dni 26.3.2014 finanční prostředky ve výši  258 621 Kč. Jedná se o: 

 rekonstrukci sociálního zařízení ve 2.patře  
a uložila EO připravit na další zasedání ZM ke schválení žádost o uvolnění finančních prostředků z Fondu 
oprav a technického zhodnocení objektu č.p.29 města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16.4.2012. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického 
zhodnocení objektu č.p.29 města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16.4.2012 ve výši 200 000,- 
Kč na: 

 rekonstrukci sociálního zařízení ve 2.patře budovy č.p.29. 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.“ 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 14: 
Fond oprav a technického zhodnocení budovy č.p.27 – uvolnění finančních prostředků 
Na RM č. 144 dne 26.3.2014 byl EO předložen návrh oprav objektu budovy č.p.27 ve výši 240 000,- Kč . 
RM č. 144 schválila návrh oprav objektu budovy z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p.27, ve 
kterém byly ke dni 26.3.2014 finanční prostředky ve výši 349 345,59 Kč. Jedná se o: 

 oprava (výměna) oken na severní straně 

 odstranění vlhkosti ze západní stěny (posouzení) 
a uložila EO připravit na další zasedání ZM ke schválení žádost o uvolnění finančních prostředků z Fondu 
oprav a technického zhodnocení objektu č.p.29 města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16.4.2012. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického 
zhodnocení objektu č.p.27 města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16.4.2012 ve výši 240 000,- 
Kč na: 

 oprava (výměna) oken na severní straně 

 odstranění vlhkosti ze západní stěny (posouzení) 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.“ 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 
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Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno 
 

 K bodu 15: 
Fond oprav a technického zhodnocení budovy č.p.928 – uvolnění finančních prostředků 
Na RM č. 144 dne 26.3.2014 byl EO po projednání s vedoucí Pečovatelské služby paní Svobodovou 
předložen návrh oprav objektu budovy č.p.928 ve výši 350 000,- Kč . 
RM č. 144 schválila návrh oprav objektu budovy z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p.928, 
ve kterém byly ke dni 26.3.2014 finanční prostředky ve výši 1 005 231,92 Kč. Jedná se o: 

 oprava obkladu střešního podbití č.p.928 

 oprava ploché střechy 
a uložila EO připravit na další zasedání ZM ke schválení žádost o uvolnění finančních prostředků z Fondu 
oprav a technického zhodnocení objektu č.p.928 města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16.4.2012. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického 
zhodnocení objektu č.p.928 města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16.4.2012 ve výši 350 000,- 
Kč na: 

 oprava obkladu střešního podbití č.p.928 

 oprava ploché střechy 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.“ 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno 
 

 K bodu 16: 
Koupě pozemku parc. č. 423/12 - ul. V Souhradí 
V dubnu 2013 se správní odbor obrátil dopisem na pana J. D. se žádostí o odprodej či darování jím 
vlastněného pozemku parc.č. 423/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 76 m

2
 v obci a k.ú. 

Řevnice. Jedná se o chodník a část komunikace v ulici V Souhradí.  
Nyní pan J. D. projevil zájem o prodej tohoto pozemku městu. Souhlasil s kupní cenou 100,-Kč/m

2
, za kterou 

město pozemky pod komunikacemi již několik let vykupuje. 
RM na svém jednání 28.2.2014 souhlasila s koupí pozemku parc.č. 423/12 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o výměře 76 m

2
 v obci a k.ú. Řevnice za 100,- Kč/m

2
. 

Nyní je koupě tohoto pozemku předkládána ke schválení Zastupitelstvu města Řevnice. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc.č. 423/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o 
výměře 76 m

2
 v obci a k.ú. Řevnice od Ing. J. D.,  182 00 Praha 8 za kupní cenu 100,- Kč/m

2
.“ 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 17: 
Koupě pozemku parc. č. 149/2 – ul. Komenského  
Na město Řevnice se obrátil pan M.K. s nabídkou na prodej pozemku parc. č. 149/2 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o výměře 25 m

2
 a to za kupní cenu 100,- Kč/m

2
. Jedná se o chodník před domem č.p. 72 v ulici 

Komenského. Pan M. K. žije v Šumperku, tento pozemek zdědil v dodatečném dědickém řízení, které bylo 
zahájeno na podnět města.  
RM na svém jednání dne 14.3.2014 souhlasila s koupí pozemku parc.č. 149/2 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o výměře 25 m

2
 v obci a k.ú. Řevnice 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. 149/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o 
výměře 25 m2 v obci a k.ú. Řevnice od M. K.,787 01 Šumperk za kupní cenu 100,- Kč/m

2
.“ 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 
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Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 18: 
Koupě pozemku parc.č. 2947/28 – ul. Nad Pískovnou 
V dubnu 2013 se správní odbor obrátil dopisem na spoluvlastníky pozemku parc.č. 2947/28 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace) o výměře 218 m

2
 o jeho odprodej či darování městu Řevnice. Jedná se o část 

komunikace v ulici Nad Pískovnou.  
Nyní všichni 4 spoluvlastníci projevili zájem o prodej tohoto pozemku městu. Souhlasili s kupní cenou 100,-
Kč/m

2
, za kterou město pozemky pod komunikacemi již několik let vykupuje. 

RM na svém jednání dne 26.3.2013 souhlasila s koupí pozemku parc.č. 2947/28 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o výměře 218 m

2
 v obci a k.ú. Řevnice za 100,- Kč/m

2
. 

Nyní je koupě tohoto pozemku předkládána ke schválení Zastupitelstvu města Řevnice. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc.č. 2947/28 (ostatní plocha, ostatní komunikace) 
o výměře 218 m

2
 v obci a k.ú. Řevnice od Mgr. A. H., 140 00 Praha 4, MUDr. M.Ch., 101 00 Praha 10, 

MUDr. P. Ch., 101 00 Praha 10 a M.P., 362 51 Jáchymov a to za kupní cenu 100,- Kč/m
2
.“ 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 19: 
Narovnání vlastnického práva – budova trafostanice v ulici U Prodejny - ČEZ Distribuce, a.s.   
Na město se obrátila společnost ČEZ Distribuce, a.s. se žádostí o narovnání zápisu vlastnického práva 
v katastru nemovitostí a to k budově technické vybavenosti (trafostanice) na pozemku parc.č. 2500 v obci a 
k.ú. Řevnice. Budova trafostanice je vedena v katastru nemovitostí na LV 10001, tzn. jako majetek města 
Řevnice.  
Předmětná trafostanice však byla privatizačním projektem ze dne 27.10.1993 vložena do majetku 
společnosti Středočeská energetika, a.s., jejímž právním nástupcem je společnost ČEZ, a.s. - ta tuto budovu 
eviduje jako svůj majetek. 
Trafostanici provozuje společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zápis v katastru nemovitostí považuje za chybný a 
zdvořile žádá město o poskytnutí součinnosti k jeho odstranění a to formou souhlasného prohlášení, jehož 
předmětem bude uznání vlastnického práva k budově trafostanice ve prospěch ČEZ, a.s. se sídlem Praha 4, 
Duhová 281444, PSČ 140 53, IČ: 45274649. 
Do vlastnictví města byla budova trafostanice zapsána na žádost města Řevnice v devadesátých letech na 
základě zákona zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví 
obcí – je otázka, zdav souladu se zákonem, protože město (ani městský národní výbor) trafostanici nikdy 
fakticky neprovozovalo.  
JUDr. Konečný doporučuje souhlasné prohlášení o vlastnictví trafostanice se společností ČEZ, a.s. podepsat 
(dle jeho názoru podle zákona č.  172/1991 Sb. zrovna trafostanice ani pozemek pod ní na město přejít 
neměl).  
V případě, že město nebude souhlasit s převodem vlastnictví na společnost ČEZ, a.s., podá tato společnost 
k soudu žalobu na určení vlastnictví. Vzhledem k tomu, že dle JUDr. Konečného podle zákona č.  172/1991 
Sb. trafostanice ani pozemek pod ní na město přejít neměl, by město Řevnice soudní spor o vlastnictví 
trafostanice s velkou pravděpodobností prohrálo. 
RM na svém jednání dne 28.2.2014 souhlasila se sepsáním souhlasného prohlášení, jehož předmětem 
bude uznání vlastnického práva k budově trafostanice postavené na pozemku parc.č. 2500 v obci a k.ú. 
Řevnice ve prospěch společnosti ČEZ, a.s., IČ: 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 281444, PSČ 140 53 
a požadovala zařadit schválení souhlasného prohlášení na zasedání Zastupitelstva města Řevnice.  
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„ZM schvaluje uznání vlastnického práva k budově trafostanice postavené na pozemku parc.č. 2500 
v obci a k.ú. Řevnice ve prospěch společnosti ČEZ, a.s., IČ: 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 
281444, PSČ 140 53 a pověřuje starostu podpisem souhlasného prohlášení.“  

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 20: 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní – S. Gröbner 



11 

 

Dne 5.9.2013 byla uzavřena mezi městem Řevnice a panem S. G. smlouva o uzavření budoucí kupní 
smlouvy, jejímž předmětem je závazek p. G. uzavřít s městem nejpozději do 31.3.2014 kupní smlouvu na 
prodej budovy bez č.e./č.p. postavené na pozemku parc.č. 3618 (dřevěná bouda v lese). 
Na město se nyní obrátil p. G. se žádostí o prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy, protože 
vzhledem ke svému věku (77 let) a zimnímu období ještě nezvládl budovu zcela vyklidit. Ujišťuje, že do 
května bude vyklizení hotové. RM na svém jednání dne 7.3.2014 souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 k 
budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 5.9.2013 mezi městem Řevnice a S. G., jehož předmětem je 
prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy do 31.5.2014 a požadovala zařadit schválení dodatku na 
zasedání Zastupitelstva města Řevnice. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní 
smlouvy na nemovitost uzavřené dne 5.9.2013 mezi městem Řevnice a S. G., jehož předmětem je 
prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy do 31.5.2014.“  

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 21: 
Prodej části pozemku parc. č. 830  společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
Na město se obrátila společnost ČEZ Distribuce, a.s. se žádostí o odkoupení části pozemku v oblasti ulice 
Sochorova o velikosti cca 20 - 30 m

2
 pro stavbu nové transformační stanice.  

Důvodem nutnosti výstavby nové trafostanice jsou žádosti o připojení nových odběrných míst v ulici 
Sádecká, které již nelze realizovat ze stávající distribuční sítě NN 0,4 kV.  Transformační stanice bude sloužit 
nejen pro nová odběrná místa, ale i pro posílení stávající elektrické sítě v ulicích Sochorova, J. Veselého, 
Legií, Mařákova, Sádecká, Na Výšině, Revoluční, K. Mundla a V Úvoze. 
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. nabízí za pozemek cenu 1.500,- Kč/m

2
.  

V této lokalitě lze použít TS o rozměrech 2 x 3 m, případně 2,5 x 2,3 m. Dále je nutné počítat s prostorem 
okolo TS pro obsluhu transformační stanice (může být chodník, případně zelená plocha). 
Uzavřena by byla nejdříve smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy. K vlastnímu prodeji pozemku by 
došlo až po výstavbě trafostanice. K odkupu navrhovala společnosti ČEZ Distribuce, a.s. původně část 
pozemku parc.č. 737 – horní čelo slepé ulice Legií, přímo v pohledu z náměstí na bývalou Sochorovu vilu. 
Toto řešení bylo odmítnuto. Společnost ČEZ postupně navrhla další varianty umístění nové trafostanice – 
všechny v ulici Sochorova, kde je vedle komunikace dosti široký zelený pruh. 
RM nakonec na svém jednání dne 7.3.2014 souhlasila s prodejem části pozemku parc.č. 802 o velikosti cca 
15 m

2
  – zelený pruh proti domu č.p. 303 v Sochorově ulici. 

24.3.2014 rada města obdržela žádost manželů Benešových o změnu místa pro výstavbu nové trafostanice. 
Jako důvod uvedli manželé Benešovi poškození prostoru před nejhezčími Sochorovým vilami. Sochorova 
ulice je jedním z mála míst, která by se v Řevnicích měla chránit, udržovat a ukazovat jako chlouba města. 
Na návrh Ing. Beneše městský úřad předložil radě města ke zvážení nové místo pro stavbu trafostanice – 
slepý jižný konec ulice Mařákova. Jedná se o pozemek parc.č. 830, ostatní plocha, ostatní komunikace.  
RM dne 26.3.2014 revokovala své usnesení č . 11 ze 7.3.2014 a současně odsouhlasila záměr prodeje části 
pozemku parc.č. 830 (slepý jižní konec ulice Mařákova) za účelem stavby nové trafostanice.  
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. umístění trafostanice na konci ulice Mařákova odsouhlasila. Trafostanice 
bude mít rozměry 2,5 x 2,3 m. Celková výměra odkupovaného pozemku bude asi 33 m

2 
(zahrnuje ochranné 

pásmo). 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 830 o velikosti 33 m

2
 z celkové 

výměry 1604 m
2
 (ul. Mařákova) specifikované v přiloženém nákresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

za účelem stavby nové transformační stanice a to za kupní cenu 1.500,- Kč/m
2
.“ 

Pro: 6 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno. 
 

 K bodu 22: 
Prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 213 společnosti 2 Q spol. s r.o. 
Na město se obrátila společnost 2 Q spol. s r.o. s žádostí o odkup id. ½ pozemku parc.č. 213. Pozemek má 
výměru celkem 11 m

2
 a nachází se na něm část domu č.p. 1 a dále část domu č.p. 2, kterou společnost 2 Q 

spol. s r.o. v prosinci 2013 koupila od města Řevnice. Druhá id. ½ pozemku je součástí společného jmění 
manželů Lenky a Petra Dvořákových.  
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Společnost 2 Q spol. s r.o. nabízí za id. ½ pozemku (5,5 m
2
) kupní cenu 5.500,- Kč. Za stejnou cenu 

přenechají svoji polovinu společnosti 2 Q spol. s r.o. i manželé Dvořákovi. 

RM na svém jednání dne 14.3.2014 souhlasila s prodejem id. ½ pozemku (5,5 m
2
) za kupní cenu 5.500,- Kč 

a požadovala zařadit schválení koupě tohoto pozemku na zasedání Zastupitelstva města Řevnice. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje prodej id. ½ pozemku parc.č. 213 o výměře 5,5 m

2
 (zastavěná plocha 

a nádvoří) v obci a k.ú. Řevnice za kupní cenu 5.500,- Kč společnosti 2 Q spol. s r.o., IČ: 257 97 859, 
se sídlem Praha 8, Křižíkova 18, PSČ 186 00.“ 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 23: 
MAS Karlštejnsko 
Na RM byla předložena informace předsedy představenstva MAS Karlštejnsko pana Radomíra Hanačíka o 
tom, aby bylo možné přikročit k možnosti čerpání finančních prostředků metodou LEADER pro území 
Karlštejnska je třeba: 
1) schválení územní působnosti MAS Karlštejnsko z.s. – zastupitelstva obcí vysloví souhlas se zařazením 
své obce do územní působnosti MAS Karlštejnsko z.s., obdobně jako v předchozím období, pro plánovací 
období EU 2014-2020 – formulář v příloze.  
Lhůta pro schválení zastupitelstvem města je 31.3.2014. 
2) schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Karlštejnsko, z.s. 
V roce 2014 bude návrh Strategie 2014-2020 dopracován, komunitně projednán v regionu a projednán 
jednotlivými obcemi.   
Lhůta pro schválení obcemi bude 30.9.2014. 
 
3) Schválení Programových rámců (akčních plánů) MAS Karlštejnsko, z.s.: 

 Program rozvoje venkova (cca 40 mil. Kč) 

 Integrovaný operační program (cca 50 mil. Kč) – program by měl nahradit stávající ROP 

 OP Zaměstnanost (15 mil. Kč) 

 OP Věda, výzkum, vzdělávání (cca 3 mil. Kč na technickou pomoc školám) 
Jednání s OP Životní prostředí a OP Podnikání a inovace není ukončneo. 
Lhůta pro schválení obcemi bude cca do 30.3.2015. 
 
RM č.142 dne 7.3.2014  souhlasila se zařazením správního území města Řevnice do územní působnosti 
SCLLD (CLLD) MAS Karlštejnsko, z.s. pro plánovací období EU v letech 2014-2020. 
Schválením zařazení do územní působnosti SCLLD (CLLD) obci nevznikají finanční závazky vůči MAS a 
uložila tajemnici tento bod zařadit k dodatečnému schválení zastupitelstvu města na zasedání dne 7.4.2014. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města souhlasí se zařazením správního území města Řevnice do územní působnosti 
SCLLD (CLLD) MAS Karlštejnsko, z.s. pro plánovací období EU v letech 2014-2020 s tím, že 
schválením zařazení do územní působnosti SCLLD (CLLD) obci nevznikají finanční závazky vůči 
MAS.“ 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 24: 
Dotace na pořízení vozidla typu AVIA na zajištění svozu bioodpadu 
Vedoucí TS zpracoval návrh způsobu zajištění svozu bioodpadu z domácností Řevnic, návrh počítá se 
žádostí o dotaci z fondu SFŽP.  
RM č.144 dne 26.3.2014 schválila  předložený návrh způsobu zajištění svozu biodpadu z domácností Řevnic 
a doporučila vypracovat poptávkové řízení na zpracovatele dotace z fondu SFŽP program DE MINIMIS na 
nákup vozu typu AVIA a požadovala tento bod předložit ke schválení zastupitelstvu města. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
 
Usnesení: 
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„Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z fondu SFŽP – program DE MINIMIS 
na nákup vozu typu AVIA na zajištění svozu biodpadu z domácností města Řevnic.“ 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 25: 
EKOS Řevnice, spol. s r.o. – informace jednatele 
Na RM č.144 dne 26.3.2014 se dostavil budoucí jednatel společnosti  EKOS Ing. David Kodym s plánem 
hospodaření společnosti v roce 2014. Informoval o základních plánovaných změnách pro rok 2014. Z plánu 
je patrný nárůst korigovaného provozního zisku (včetně nových nákladů jednatele) o 147 000,- Kč za rok a 
plánovaný nárůst nájemného pro město o 50%. 
Rozvíjí se diskuze hlavně kolem rekultivace skládky. 
Starosta vysvětluje, že na příštím jednání zastupitelstva bude již přítomen nový jednatel, který bude 
prezentovat rozbor hospodaření. 
Bc.Kubásek, ředitel spol. Ekos, seznamuje přítomné ohledně situace týkající se reklamace u firmy Eurovia. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informace jednatele spol. EKOS Řevnice o plánu hospodaření 
této společnosti pro rok 2014.“ 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 26: 
Záměr podání žádosti o dotaci – oprava Sádecké a části Sochorovy ulice 
ROP Střední Čechy vyhlásil novou výzvu č. 85, Prioritní osa 1. Doprava, Oblast podpory 1.1 – Regionální 
dopravní infrastruktura – místní komunikace. V rámci výše uvedené výzvy navrhuje RM zpracování a podání 
žádosti o dotaci na komunikace Sádecká a Sochorova (v úseku Sádecká-Vrchlického) pod názvem 
„Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích“. Dotace je poskytována ve výši 
85% uznatelných nákladů. Předpokládaná výše nákladů činí 9 931 000,- Kč vč. DPH. Schváleno RM č.143, 
bod usnesení 16) dne 14.3.2014 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na ROP SČ s názvem: „Zkvalitnění 
dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích.“ 
Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 27: 
Různé 
 

 K bodu 28: 
Závěr 
 
 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 8. dubna 2014 v 0:28 hod. 
 
Zápis vyhotoven dne: 10.4.2014 

 
 
 

Usnesení 
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ze Zastupitelstva města Řevnice č. 23 ze dne 7. dubna 2014 
 
Zastupitelstvo města 
 
A) BERE NA VĚDOMÍ 

 zprávu o činnosti Rady města 

 zprávu o činnosti Finančního výboru 

 zprávu o činnosti Kontrolního výboru 

 vědomí informace jednatele spol. EKOS Řevnice o plánu hospodaření této společnosti pro 
rok 2014 

 
B) SCHVALUJE 

 prodloužení Strategického plánu schváleného Zastupitelstvem města Řevnice dne 17.3.2008 
do 31.12.2014. 

 
 záměr uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice a městem Černošice – 

zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii podle zákona č. 553/1991 Sb., o 
obecní policii, ve znění pozdějších předpisů na dobu určitou, jednoho roku. 

 
 Rozpočtové opatření č. 1/2014 s tím, že rozpočet je schodkový, na straně příjmů je rozpočet 

ve výši 43 070,4 tis. Kč a na straně výdajů je též rozpočet ve výši 57 788,2 tis. Kč. Schodek – 
financování ve výši 14 717,8 tis. Kč je krytý prostředky z minulého období. RO č. 1/2014 je 
nedílnou přílohou zápisu. 

 
 poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Řevnice ve výši 130.030,- Kč organizaci TJ Sokol 

Řevnice a poskytnutí příspěvku ve výši 62.720,- Kč občanskému sdružení SPORTCLUB 
Řevnice. 

 
 uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p.174 

města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16.4.2012 ve výši 820 000,- Kč na: 

 rekonstrukci elektroinstalace a IT rozvodů v celém objektu stanice  

 rekonstrukci topného systému  

 opravu podlahy výjezdové šatny a její rozšíření  
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
 

 schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu 
č.p.29 města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16.4.2012 ve výši 200 000,- Kč na: 

 rekonstrukci sociálního zařízení ve 2. patře budovy č.p.29. 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
 

 uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p.27 
města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16.4.2012 ve výši 240 000,- Kč na: 

 oprava (výměna) oken na severní straně 

 odstranění vlhkosti ze západní stěny (posouzení) 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
 

 uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p.928 
města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16.4.2012 ve výši 350 000,- Kč na: 

 oprava obkladu střešního podbití č.p.928 

 oprava ploché střechy 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
 

 koupi pozemku parc.č. 423/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 76 m
2
 v obci a 

k.ú. Řevnice od Ing. J. D., 182 00 Praha 8 za kupní cenu 100,- Kč/m
2
. 

 
 koupi pozemku parc.č. 149/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 25 m2 v obci a 

k.ú. Řevnice od M., 787 01 Šumperk za kupní cenu 100,- Kč/m
2
. 

 
 koupi pozemku parc.č. 2947/28 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 218 m

2
 v obci a 

k.ú. Řevnice od Mgr. A. H, 140 00 Praha 4, MUDr. M.Ch., 101 00 Praha 10, MUDr. P. Ch., 101 00 
Praha 10 a M. P., 362 51 Jáchymov a to za kupní cenu 100,- Kč/m

2
. 
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 vlastnického práva k budově trafostanice postavené na pozemku parc.č. 2500 v obci a k.ú. 
Řevnice ve prospěch společnosti ČEZ, a.s., IČ: 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 281444, 
PSČ 140 53 a pověřuje starostu podpisem souhlasného prohlášení. 

 
 uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost uzavřené 

dne 5.9.2013 mezi městem Řevnice a S. G., jehož předmětem je prodloužení termínu pro 
uzavření kupní smlouvy do 31.5.2014. 

 
 prodej id. ½ pozemku parc.č. 213 o výměře 5,5 m

2
 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci a k.ú. 

Řevnice za kupní cenu 5.500,- Kč společnosti 2 Q spol. s r.o., IČ: 257 97 859, se sídlem Praha 
8, Křižíkova 18, PSČ 186 00. 

 
 záměr podání žádosti o dotaci z fondu SFŽP – program DE MINIMIS na nákup vozu typu AVIA 

na zajištění svozu biodpadu z domácností města Řevnic. 
 

 schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na ROP SČ s názvem: „Zkvalitnění dopravní 
obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích. 

 
 

C) NESCHVALUJE 
záměr prodeje části pozemku parc. č. 830 o velikosti 33 m

2
 z celkové výměry 1604 m

2
 (ul. Mařákova) 

specifikované v přiloženém nákresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za účelem stavby nové 
transformační stanice a to za kupní cenu 1.500,- Kč/m

2
.“ 

 
D) SOUHLASÍ 
souhlasí se zařazením správního území města Řevnice do územní působnosti SCLLD (CLLD) MAS 
Karlštejnsko, z.s. pro plánovací období EU v letech 2014-2020 s tím, že schválením zařazení do 
územní působnosti SCLLD (CLLD) obci nevznikají finanční závazky vůči MAS.“ 
 

 
E) SOUHLASÍ A UKLÁDÁ 
souhlasí s  vypořádáním užívání školnického bytu - bývalého bytu (34,6 m

2
), sklepu (3,8 m

2
) a 

přístupu ke sklepu (5,2 m
2
) v budově č. p. 64 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích o 

výměře 43,6 m
2
 - v minulých letech dle e-mailové nabídky PENCO spol. s r.o., IČ: 00664405, se sídlem 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 64, 252 30 Řevnice, tj. doplatek 50.000,- Kč ve prospěch města a ukládá 
Radě města jednat s nájemcem o podmínkách nové nájemní smlouvy na dotčenou část budovy. 
 
 

Zapisovatel: 
Mgr. Renata Henych 

 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 

 
…………………………………                                                      ………………………………………… 
  MUDR. Jaroslava Dercová                                                            Roman Tichý 
 
 

Libor Kvasnička 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


