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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 15. září 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, Ing. Buchal Jiří, Mgr. Marie Reslová, 
Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Drvota Jiří,  
Omluveni: Hartman Jan DiS, Ing. Červená Terezie 
Tajemnice městského úřadu: Mgr. Renata Henych  
 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva:      19:05  hod. 
Čas skončení zasedání zastupitelstva:     00:10  hod. 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 28 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)  Diskuze – 30 minut 
7)  Ekos Řevnice spol. s. r. o. – výsledky hospodaření    
8)  Rozpočtové opatření č. 5/2014 
9)  Strategický plán 
10)  Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Řevnice 
11) Zřízení služebnosti 1 vrtu pro tepelné čerpadlo pro č.p. 3 - město samo sobě 
12) Prodej pozemku 3534/20 pod trafostanicí ČEZ Distribuce, a.s. 
13) Odkup pozemku parc.č. 3415/6  - ul. Mánesova  
14) Odkup id. 1/2 pozemku parc.č. 1626/7 a id. 1/2 parc.č. 1963/19 - ul. Selecká a Husova  
15) Odkup id. 1/6 pozemku parc.č. 1688/1 - ul. Kozinova – od V.K. 
16) Odkup id. 1/6 pozemku parc.č. 1688/1 - ul. Kozinova – od J.K. 
17) Záměr prodeje pozemku parc.č. 3518 - ul. Kejnská 
18) Koupě budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 3618 – od S. G. 
19) Územní plán – zadání 
20) Přijetí dotace – Přístavba Základní školy Řevnice 
21) Přijetí dotace – Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice  
22) Přijetí dotace – Zateplení budovy Základní školy v Řevnicích č.p. 600 
23) Přijetí dotace – Sochorova a Sádecká ulice 
24) Žádost o proplacení úroků z úvěru – Gong o.s. 
25) Různé 
26) 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 12 zastupitelů, posléze 13 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 a Roman Tichý 
Starosta jmenoval ověřovateli zápisu: Ing. Tomáš Smrčka, MUDr. Jaroslava Dercová. 
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 poděkoval všem přítomným za práci ve volebním období v letech 2011-2014 a rozdal jim na 
památku knihu Řevnice v pohlednicích s věnováním. 
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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 v programu přehodit  bod č.20 - Přijetí dotace – Přístavba Základní školy Řevnice za bod 
č.6 – Diskuze a doplnit za bod č.24 – Přijetí dotace - „Systém svozu bioodpadů Řevnice“. 
Na přání dalších zastupitelů došlo k přeskupení bodů takto: 
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)  Diskuze – 30 minut 
7)  Přijetí dotace – Přístavba Základní školy Řevnice 
8)  Ekos Řevnice spol. s. r. o. – výsledky hospodaření    
9)  Strategický plán 
10) Přijetí dotace – Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice  
11) Přijetí dotace – Zateplení budovy Základní školy v Řevnicích č.p. 600 
12) Přijetí dotace – Sochorova a Sádecká ulice 
13) Přijetí dotace - Systém svozu bioodpadů Řevnice“ 
14) Rozpočtové opatření č. 5/2014 
15) Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Řevnice 
16) Zřízení služebnosti 1 vrtu pro tepelné čerpadlo pro č.p. 3 - město samo sobě 
17) Prodej pozemku 3534/20 pod trafostanicí ČEZ Distribuce, a.s. 
18) Odkup pozemku parc.č. 3415/6  - ul. Mánesova  
19) Odkup id. 1/2 pozemku parc.č. 1626/7 a id. 1/2 parc.č. 1963/19 - ul. Selecká a Husova  
20) Odkup id. 1/6 pozemku parc.č. 1688/1 - ul. Kozinova – od V.K. 
21) Odkup id. 1/6 pozemku parc.č. 1688/1 - ul. Kozinova – od J.K. 
22) Záměr prodeje pozemku parc.č. 3518 - ul. Kejnská 
23) Koupě budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 3618 – od S. G. 
24) Územní plán – zadání 
25) Žádost o proplacení úroků z úvěru – Gong o.s. 
26) Různé 
27) Závěr 

Hlasování o tomto návrhu: 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 3: 
Zpráva o činnosti Rady města 
RM se od minulého zasedání zastupitelstva města sešla 8x.  
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 předkládá 
ZM informace o Rozhodnutích o poskytnutí dotaci – Projekt komplexní revitalizace zeleně ve městě Řevnice, 
Zateplení budovy ZŠ Řevnice a přístavba budovy ZŠ Řevnice – jedná se objekt č.p.600 ve Školní ulici. 
RM schválila finanční příspěvek TJ Sokol ve výši 10.000,- Kč na oslavy 120. Výročí jeho založení. 
Dále bylo povoleno bezplatné použití prostoru u Zámečku pro akci - Staročeské kašpárkovo loutkové divadlo 
a to se setkalo s nečekaně velkou návštěvností. 
RM schválila přijetí peněžního daru ve výši 28.000,- Kč od o.s.Dětské hřiště na nákup nového herního prvku 
– piškvorky -, který byl namontován dne 4.9.2014. 
Ředitel spol. EKOS Řevnice pan Bc. Kubásek informoval RM o výsledcích hospodaření společnosti za 
měsíce 1-7/2014 a dále se zabývala souhrnem závazků společnosti Ekos vůči městu Řevnice. 
Vedoucímu TS byla prodloužena pracovní smlouva do konce měsíce září a od 1.9.2014 byl jmenován na 
místo vedoucího oddělení Technických služeb MÚ Řevnice pan Ing. Mikula. 
RM schválila rozpočtové opatření č.4/2014 a dále schválila RO č.5/2014, které je předloženo ZM ke 
schválení. 
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Probíhaly práce na zpracování Strategického plánu, který bude předmětem jednání a schválení v ZM a 
rovněž byly ukončeny přípravné práce na návrhu zadání Územního plánu města Řevnice, které je rovněž 
předmětem zasedání ZM. 
Byly povoleny bezplatné zábory prostranství kolem budovy Zámečku a na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 
pro předvolební kampaně politických stran a hnutí. 
Na RM č.163 dne 3.9.2014 byla předložena žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní rozhodnutí 
k změnám projektu výstavby obytného souboru CORSO POD LIPAMI, kterou předložilo 2Q spol. s.r.o, Praha 
8. Do podkladových materiálů bylo přiloženo Stanovisko k souhlasu DÚR s předmětem veřejného 
výběrového řízení od České komory architektů. RM č.163 vzala informaci na vědomí s tím, že změny 
projektu výstavby obytného souboru „CORSO POD LIPAMI“ jsou v souladu s vyjádřením České komory 
architektů ze dne 28.7.2014, podepsané JUDr. PhDr. Jiřím Plosem – právní oddělení České komory 
architektů, z jejíhož závěru vyplývá, že v dotazovaném a posuzovaném případu se jedná o standardní 
postup úpravy a zpřesnění studie/návrhu souboru staveb (a to dokonce pouze „jednoduché studie“, která 
mohla podmínky pro využití a uspořádání dotčených pozemků stanovit jen s určitou přibližností). Tato 
zpřesnění dle tohoto vyjádření nemají v žádném případě povahu změny a není tudíž třeba nového 
projednání a souhlasu Města Řevnice, ani dodatku ke smlouvě v této věci uzavřené a RM proto souhlasila 
s tímto návrhem.  
Dále na RM byl předložen návrh Smlouvy o spolupráci na vybudování dešťové kanalizace spol. 2Q spol. 
s r.o., se sídlem Křižíkova 18, Praha 8 s tím, že Město Řevnice má připravené technické řešení projektu 
dešťové kanalizace, v odhadované rozpočtové ceně 4 000 000,- Kč vč. DPH. Společnost 2Q spol. s r.o. má 
připravené řešení odvedením dešťové vody ulicí Pod Lipami do vodoteče u starého nádraží v ceně 
1 500 000,- Kč. S ohledem na náklady budoucí údržby a zájem na společném systémovém řešení se však 
společnost 2Q spol. s r.o. touto smlouvou připojuje k technickému řešení projektu Města Řevnice a uvolněné 
finanční prostředky budou dle této smlouvy využity na společnou investici s Městem Řevnice. Obě investiční 
strany se budou podílet na společné investici do dešťové kanalizace rovným dílem, podle skutečných 
nákladů na její vybudování a uvedení do provozu. Podíl společnosti 2Q spol. s r.o. na nákladech dešťové 
kanalizace však nepřekročí 2 000 000,- Kč vč. DPH bez další písemné dohody. RM schválila uzavření 
Smlouvy o spolupráci na vybudování dešťové kanalizace se spol. 2Q spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 18, 
Praha 8 a pověřila starostu jejím podpisem. 
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 4: 
Zpráva o činnosti Finančního výboru 
Finanční výbor se od posledního zasedání ZM sešel jedenkrát za účelem projednání rozpočtového opatření 
č. 5/2014 a nemá k němu připomínek. 
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 5: 
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
Kontrolní výbor se od posledního zasedání ZM sešel 1x a projednal plnění usnesení Zastupitelstva města 
Řevnice v období leden – září 2014. St. Rojík připomenul požadavek schválení Strategického plánu města.  
Proběhla diskuze k Hodnocení činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Řevnice v letech 2010 – 
2014. Ing. Petr Kozák uvedl, že pokud má v budoucnu dojít k pozitivní změně, bude to podmíněné ochotou 
spolupráce všech členů zastupitelstva a funkčními komisemi. Nově zvolení členové zastupitelstva by měli být 
obeznámení s prací zastupitelstva a prací městského úřadu. V našem městě speciálně s problematikou 
EKOS. K přání se připojil Tomáš Hromádka a Marie Reslová, která v diskusi doporučila, aby do budoucna 
byli členové Rady města placeni. Tomáš Hromádka doporučuje, aby odměnu (na základě zákona o obcích a 
nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů) v budoucnu pobírali i zastupitelé (větší odpovědnost, 
motivace, zájem o věc, proplacení telefonních hovorů apod.). 
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Kontrolní výbor Zastupitelstva města Řevnice je poradním orgánem zastupitelstva. Jeho členy byli od 
počátku volebního období Marie Reslová, Petr Kozák, Stanislav Rojík, Jan Hartmann a Tomáš Hromádka, 
který byl zastupitelstvem jmenován předsedou výboru. Zasedání výboru byla ze zákona neveřejná, předseda 
výboru pravidelně informoval o činnosti na řádných zasedáních Zastupitelstva města Řevnice. 
Na programu jednání byly zejména povinné záležitosti dané zákonem 128/2000 Sb. – tedy kontrola plnění 
usnesení zastupitelstva a další záležitosti, které může výboru uložit zastupitelstvo města. Průběžně členové 
výboru např. upozorňovali na nulovou kontrolu a revizi platného Strategického plánu města Řevnice, 
podrobně se věnovali situaci v městské firmě EKOS, kde upozornili na finanční i jiné nejasnosti v historii, ve 
fungování i struktuře podniku. Z dalších zajímavých aktivit lze zmínit výměnu zkušeností na začátku 
volebního období s kolegy ze zastupitelstva města Dobřichovice, která však neměla pokračování. V období 
2013 – 2014 členy zaměstnávala dokumentace ke stavbě „Oprava komunikací ulic Tyršova a Revoluční, 
Řevnice“. Na průběh stavby upozornila členka výboru Marie Reslová, v dokumentaci pak byly nalezeny ze 
strany pověřených členů výboru zřejmé nejasnosti či nesprávnosti, což bylo sděleno zastupitelům a 
občanům na jednání zastupitelstva města v prosinci loňského roku.  
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 6: 
Diskuze – 30 minut 
Pan Schlindenbuch se zeptal v souvislosti s úpravou přednádražního prostoru, zda je připravený nějaký 
harmonogram prací, a protože v této lokalitě bydlí, zajímaly ho i další podrobnosti.  
Paní Kovářová z lokality za vodou se ptala na penetraci ulic a bylo jí sděleno, že pokud se zlepší počasí, tak  
práce by měly proběhnout koncem tohoto týdne. Paní Kovářová ještě poděkovala za občany za vodou 
přítomným za provedené práce na těchto ulicích. Paní Kalinová v diskuzi chtěla vědět, jak byla vyhodnocena 
akce Kinematograf bří Čadíků, o které zastupitelé rozhodli, že tu nebude. Starosta zpřesnil informaci v tom 
smyslu, že město se rozhodovalo, zda na akci přispěje finančními prostředky a to nebylo odsouhlaseno. 
Přesto akce proběhla, neboť pan PaeDr. Čadík městu nabídl, že tuto akci zorganizuje zdarma.Akce 
zafungovala, lidem se líbila, na charitu bylo vybráno cca 2800,- Kč a je otázkou, zda tato akce bude i příští 
rok a případně v režii koho.  
 

 K bodu 7: 
Schválení přijetí dotace – „Přístavba základní školy Řevnice“ 
Město Řevnice obdrželo dopis z Ministerstva financí ČR o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu 
v rámci podprogramu 298213 Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst, na akci 
„Přístavba Základní školy Řevnice“. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 55 557 660,- Kč, z toho 
způsobilé výdaje projektu hrazené z dotace činí 39 735 000,- Kč. V návaznosti na schválení projektu 
předkládá ekonomický odbor ZM ke schválení přijetí uvedené dotace a schválení vyčlenění peněžní částky 
ve výši 15 822 660,- Kč na spolufinancování projektu. Dopis z Ministerstva financí ČR viz.materiály do ZM.  
Starosta seznámil přítomné se situací kolem přístavby s tím, že se podařilo po tolika letech sehnat dotaci na 
tuto akci. Další diskuze se odvíjela ohledně financování a spoluúčasti města na této akci, neboť město musí 
vyčlenit cca 15 milionů Kč a bude nuceno si vzít další úvěr. 
V diskuzi vystoupil i ing. arch. Starčevič, autor projektu a seznámil přítomné s historií a vývojem tohoto 
projektu. Tento projekt vznikl cca před 11 lety a měl svůj vývoj od první předložené varianty za cca 160 
milionů Kč, která řešila i výstavbu tělocvičny a nové školní jídelny. Zazněly rovněž hlasy, že by se měla 
hledat i možnost spolufinancování této akce okolními obcemi. Tento projekt se rovněž vyvíjel i za spoluúčasti 
bývalého vedení základní školy, neboť původní varianta vzhledem k financím byla nereálná a proto vznikaly 
varianty úspornější, poslední byla v roce 2009 cca za 80 milionů Kč. Původní projekt z roku 2004 byla 
megaškola. V polovině května 2009 ředitelka sestavila stavební program, soupis toho, co ona si přeje, a ve 
velice stručném zhodnocení se ukázalo, že cena se blíží 80 milionům Kč a tehdy dotační pravidla 
stanovovala dotační strop ve výši 40 mil. Kč. Na základě toho začala intenzivní sezení, dospělo se 
k jakémusi kompromisu. Starosta dále informoval, že město si musí vzít úvěr, v prosinci se bude schvalovat 
rozpočet a je třeba počítat s investicemi.  
 
Ve 20:30 hodin přichází Ing. Drvota – přítomno 13 zastupitelů 
 
V diskuzi MgrA. Reslová navázala na otázku Ing. Kozáka, zda při dostavbě školy byl čas rozmyslet si, zda 
při tomto projektu a jakým způsobem se bude areál školy dál rozvíjet a Ing. Sudek se ptal Ing. Starčeviče na 
srovnání přístavby školy v Dobřichovicích. Bylo mu sděleno, že tam je jiný stavební program, který se 
zdejším moc nedá porovnat. MUDr. Dercová přítomným sdělila, že Dobřichovice v nové přístavbě vytvořily 
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10 tříd a spoluúčast města byla přes 30 milionů Kč. Zatímco v naší přístavbě bude stejný počet tříd, a 
spoluúčast při využití této dotace bude 15 milionů Kč. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje v návaznosti na schválení poskytnutí podpory na 
spolufinancování projektu v rámci podprogramu 298213 Podpora rozvoje a obnovy regionálních 
škol v okolí velkých měst, přijetí dotace ve výši 39 735 000,- Kč a vyčlenění peněžní částky ve výši 
15 822 660,- Kč odpovídající spolufinancování celkových výdajů projektu „Přístavba základní školy 
Řevnice.“  

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 8: 
Ekos Řevnice spol. s. r. o. – výsledky hospodaření    
Společnost EKOS Řevnice, spol. s r.o. je společnost plně ve vlastnictví města Řevnice, jež mimo zajišťování 
vybraných služeb v Řevnicích udržuje uzavřenou skládku tuhého komunálního odpadu. Aktuálně se 
společnosti podařilo dokončit vypořádání se se dvěma z největších ekonomických problémů poslední doby. 
Byla dokončena a zaplacena rekultivace poslední etapy skládky a uhrazeny závazky po splatnosti vůči třetím 
stranám. Proto je v tuto chvíli prioritou společnosti vyřešení posledního ze zmíněných problémů, tj. závazků 
vůči městu Řevnice. Z výše uvedených důvodů EKOS Řevnice spol. s r.o. předkládá aktualizaci závazků 
k 31.7.2014. 
RM č.163 dne 3.9.2014 vzala na vědomí aktuální stav závazků společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. 
k 31.7.2014 s tím, EKOS Řevnice předpokládá postupné splacení všech závazků společnosti k městu 
Řevnice a uložila tajemnici tuto informaci předložit na ZM. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o aktuálním stavu závazků společnosti EKOS 
Řevnice spol. s r.o. k 31.7.2014 vůči městu Řevnice.“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 9: 
Strategický plán 
Na RM č. 162 dne 27.8.2014 byl předložen po dokončení ke Schválení Strategický plán rozvoje města 
Řevnice na období 2014-2024, který dle uzavřené Smlouvy o dílo zpracovala firma Agora Central Europe 
Praha. RM souhlasila s tímto s návrhem a doporučila ho zastupitelstvu města ke schválení. 
Starosta přítomné informoval o tom, že vidí přínos na tvorbě strategického plánu hlavně v tom, že tu 
probíhaly diskuze, setkávali se lidi s různými názory, proběhla dílna nápadů, nakonec to vnímá pozitivně, 
protože to aktivovalo poměrně hodně lidí.  
 
Ve 22:00 hodin odchází Ing. Drvota - přítomno 12 zastupitelů  
 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán rozvoje města Řevnice na období 2014-2024.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 10: 
Schválení přijetí dotace – „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice“ 
Město Řevnice obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního 
programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP), na akci 
„Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice“. Celkové předpokládané výdaje projektu 
činí 4 869 554,- Kč, z toho výdaje projektu hrazené z dotace činí 3 652 164,- Kč. V návaznosti na schválení 
projektu je předloženo na ZM ke schválení přijetí dotace a schválení vyčlenění peněžní částky ve výši 1 217 
390,- Kč na spolufinancování projektu. Rozhodnutí o poskytnutí dotace viz. materiály do ZM.  
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Diskuze se rozběhla hlavně kolem následné údržby a financování tohoto projektu.  
Starosta zrekapituloval projekt, kdy největší zásah bude v Havlíčkových sadech - obměna stromů, zpevnění 
svahů dřevinami, úprava travnatých ploch. Další zásahy budou na stromech v aleji k nádraží, náměstí. MgA. 
Reslová vidí problém sadů spíš v údržbě a vysekávání a nechápe, jak mohlo dojít k tomu, že to tak zarostlo 
a zpustlo. Vedoucí Technických služeb pan Bc. Kubásek jí vysvětlil, že je to dáno v delším časovém 
horizontu, nějaká údržba probíhala a probíhá, nebylo v horizontu 10-15 let zajištění správného růstu dřevin, 
činnost je zanedbaná, problém vyústil v to, že dnešní údržba je nad rámec TS. Ing. Sudek to uzavřel slovy, 
že se na to tak dlouho kašlalo a nyní se to nechce nikomu dělat. Starosta reagoval, že nikdo neřešil, jak se 
tomu budou TS věnovat, ale mělo by tam být více keřů. Nezmizí ovšem čištění koryta od náletů ostružin, 
chemie tam použít nejde, okrasné dřeviny mají být původní, okrasné keře tam nejsou, vesměs je 
naplánovaná taková výsadba keřů, které mají udržovat svah. MUDr. Dercová zdůraznila zastupitelům, že 
před rokem a půl schválili projekt a dnes se rozhoduje o přijetí dotace 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci 
Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR přijetí  
dotace ve výši 3 652 164,- Kč a vyčlenění peněžní částky ve výši 1 217 390,- Kč odpovídající 

spolufinancování způsobilých výdajů projektu „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve 
městě Řevnice.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: 1 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 11: 
Schválení přijetí dotace – „Zateplení budovy Základní školy v Řevnicích č. p. 600“ 

Město Řevnice obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci 
Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen 
SFŽP), na akci „Zateplení budovy základní školy v Řevnicích č.p.600“. Celkové předpokládané výdaje 
projektu činí 6 386 468,- Kč, z toho výdaje projektu hrazené z dotace činí 4 691 401,- Kč. V návaznosti 
na schválení projektu je předloženo na ZM ke schválení přijetí dotace a schválení vyčlenění peněžní 
částky ve výši 1 695 067,- Kč na spolufinancování projektu. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
viz.materiály do ZM.  
Ing. Šimůnek požádal o rekapitulaci stavu. Starosta informoval přítomné o tom, že město dostalo dotaci a 
v projektu se počítá nejen se zateplením budovy, ale i s výměnou střešní krytiny a výměnou oken. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci 
Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR přijetí  
dotace ve výši 4 691 401,- Kč a vyčlenění peněžní částky ve výši 1 695 067,- Kč odpovídající 
spolufinancování způsobilých výdajů projektu „Zateplení budovy Základní školy v Řevnicích 
č.p.600.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
Ve 22:30 hodin odchází Mgr. Hromádka – přítomno 11 zastupitelů 
 

 K bodu 12: 
Schválení přijetí dotace – „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích“ 
Město Řevnice obdrželo Oznámení o schválení projektu k financování v rámci výzvy č. 85 vyhlášené ROP 
SČ. Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou na všechny projekty volné disponibilní prostředky, vydal 
ROP SČ novou metodiku obsahující pravidla pro režim závěrečných výzev. Následně město obdrželo dopis, 
ve kterém je jako žadatel vyzváno k vyjádření, zda bude mít o financování projektu zájem i v případě, že 
výše dotace není jistá, tzn., že může být poskytnuta až do výše 85% způsobilých výdajů, ale stejně vysoká 
může být i spoluúčast města. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 10 524 471,- Kč, z toho způsobilé 
výdaje projektu činí 10 410 063,- Kč, výše dotace činí 85% ze způsobilých výdajů, tj. 8 848 553,- Kč 
V návaznosti na schválení projektu je předložena na ZM ke schválení Smlouva o poskytnutí dotace a 
schválení vyčlenění peněžní částky až ve výši 10 524 471,- Kč na spolufinancování projektu. Návrh smlouvy 
o poskytnutí dotace, viz. materiály do ZM.  
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 



7 

 

Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální 
rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy až do výše 8 848 553,55 Kč a schvaluje 
vyčlenění peněžní částky až do výše 10 524 471,00 Kč, odpovídající spolufinancování projektu 
„Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích“, reg. č.:CZ.1.15/1.1.00/85.01965.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 13: 
Schválení přijetí dotace – „Systém svozu bioodpadů Řevnice“ 
Město Řevnice obdrželo dne 26.8.2014 Rozhodnutí č. 14213504-SFŽP o poskytnutí podpory na 
spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu 
životního prostředí ČR na akci: Systém svozu bioodpadů Řevnice, prioritní osa: 4-Zkvalitnění nakládání 
s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, jejímž předmětem je pořízení nádob a potřebné 
svozové techniky pro zavedení systému sběru a svozu bioodpadů. 
Požadavek Fondu je předložení dostatečného zajištění vlastních zdrojů do celkové výše upřesněných 
rozpočtových nákladů na realizaci akce. 
Celkové předpokládané výdaje projektu činí 2 612 390,- Kč, celkové nezpůsobilé výdaje projektu činí 
58 685,- Kč. Celkové způsobilé výdaje projektu tedy činí 2 553 705,- Kč, výše dotace činí 85% z FS a 5% ze 
SFŽP ČR. 
V návaznosti na schválení projektu je předloženo na ZM ke schválení vyčlenění peněžní částky (10%) až ve 
výši 255 371,- Kč na spolufinancování projektu. Vyčleněné finanční prostředky jsou součástí RO č.5/2014. 
Do 30.11.2014 nebo do konce termínu pro přijímání žádostí o platbu v roce 2014 (dle toho, který z těchto 
termínů nastane později) je třeba předložit na fond žádosti o platbu v souhrnné výši minimálně 60% 
způsobilých realizačních nákladů. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v návaznosti na schválení poskytnutí dotace a RO č.5/2014 na 
spolufinancování projektu v rámci Operačního programu životní prostředí ze Státního fondu 
životního prostředí ČR schvaluje vyčlenění peněžní částky až do výše 255 371,- Kč, odpovídající 
spolufinancování projektu „Systém svozu bioodpadů Řevnice“ - Rozhodnutí č.:14213504-SFŽP“ na 
pořízení nádob a potřebné svozové techniky pro zavedení systému sběru a svozu bioodpadů.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 14: 
Rozpočtové opatření č. 5/2014 
Na RM č.162 dne 27.8.2014 bylo předloženo vedoucím EO rozpočtové opatření - RO č. 5/2014, které řeší na 
příjmové stránce zejména DPFO – daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti, DPPO – daň 
z příjmu právnických osob a DPH dle dosavadního vývoje k poměru roku, obdobně v menší míře též některé 
poplatky, dále definitivní vyúčtování voleb do Evropského parlamentu, konečnou výši tzv. souhrnného 
dotačního vztahu na r. 2014, uvažovanou dotaci na Přístavbu ZŠ, dotace od SFŽP na Revitalizaci zeleně ( 
část 2014) a Systém svozu bioodpadů, od ROPu závěrečné vyúčtování dotace na Přístavbu MŠ a 
přepokládanou část dotace 2014 na Přednádraží,  poměrnou část příjmu dle Dohody o narovnání s PENCO 
s.r.o. na r. 2014, vratky od spol. EKOS s.r.o.(nevyužitá část příplatku mimo základní kapitál i příplatku na 
kompostárnu) atd. Ve výdajové stránce jsou, kromě již dříve RM odsouhlasených položek, jako jsou zejména 
Obnova lesních cest po povodni 2013, projektová dokumentace na opravu nádrže Piščák, projektová 
dokumentace na dešťovou kanalizaci za vodou, projektová dokumentace na Přístavbu ZŠ, opravu Hrnčířské 
strouhy, Nezabudického potoka a strouhy v Sádecké ulici, atd., též nové akce - zastávka BUS na náměstí 
Krále J. z Poděbrad, plánované a připravované velké investice - Přednádraží, Přístavba ZŠ (část na r. 2014) 
,první část Revitalizace zeleně a výdaje spojené s realizací dotace Systému svozu bioodpadů v Řevnicích 
atd. V menším rozsahu jsou též upravovány vztahy uvnitř kapitol jako TS, veřejná zeleň, správa úřadu, 
náklady na výkup některých pozemků atd. Po odsouhlasení RO č. 5/2014 zůstane Upravený rozpočet 
nadále jako schodkový, Příjmy celkem budou činit 64 137 tis. Kč, k tomu Financování + 18 108 tis. Kč takže 
po úpravě se v součtu budou rovnat upraveným Výdajům celkem 82 245 tis. Kč (rezerva ve výdajích se 
zejména vzhledem ke kofinancování dotací snižuje 862 030,- Kč) RM předložený návrh RO č. 5/2014 
schválila a doporučila ho Zastupitelstvu města ke schválení. RO č.5/2014 bylo dne 29.8.2014 zasláno 
k projednání FV. Ing. Tilsch rozebírá jednotlivé kolonky na straně příjmů a výdajů. 
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Starosta dává hlasovat o usnesení: 

Usnesení:  
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření RO č.5/2014.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 15: 
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Řevnice 
Zastupitelstvu města je předkládána ke schválení změna Zřizovací listiny ZŠ Řevnice – Dodatek č. 2, kterým 
se mění Příloha č. 1 zřizovací listiny - soupis dlouhodobého majetku, který je předáván organizaci 
k hospodaření („svěřený majetek“). Základní škole se svěřuje do správy nový dlouhodobý hmotný majetek 
s pořizovací cenou nad 40 tisíc Kč za 1 ks nebo ucelený soubor (tzv. svěřený majetek). Jedná se o 2 
konvektomaty, které zakoupilo město do školní jídelny a dále 2 interaktivní tabule včetně projektoru a 
softwaru, které  město zakoupilo jako vybavení 2 nově vybudovaných učeben v budově č.p. 74 na náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích (sídlo Městského úřadu Řevnice). 
Po konzultaci s Mgr. Helenou Peterovou z Odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí lze 
zákonným způsobem svěřit majetek příspěvkové organizaci pouze zřizovací listinou (viz. § 27  zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), v žádném případě tak nelze učinit pouze 
smlouvou o svěření majetku. Svěřený majetek je stále ve vlastnictví zřizovatele, příspěvková organizace 
s ním pouze hospodaří (ale odepisuje ho).  
RM odsouhlasila uzavření Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Řevnice dne  30.7.2014 (viz. zápis 
č. 160) a doporučila tento dodatek zastupitelstvu města ke schválení. 
Text Dodatku č. 2 je přiložen. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„ZM schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 2 k úplnému znění Zřizovací listiny Základní školy 
Řevnice, příspěvkové organizace ze dne 11.11.2009, na základě kterého se svěřuje základní škole do 
správy nový dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou nad 40 tisíc Kč za 1 ks nebo ucelený 
soubor, tj. kterým se mění Příloha č. 1 - soupis dlouhodobého majetku, který je předáván organizaci 
k hospodaření (tzv. „svěřený majetek“).“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 16: 
Zřízení služebnosti 1 vrtu pro tepelné čerpadlo pro č.p. 3 - město samo sobě 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení zřízení služebnosti k tíži obecního pozemku parc.č. 216/3 
v obci a k.ú. Řevnice spočívající v právu umístění 1 vrtu pro tepelné čerpadlo budovy č.p. 3 postavené na 
obecním pozemku parc.č. 217 v obci a k.ú. Řevnice a v právu přístupu k němu za účelem provádění jeho 
údržby, oprav a změn. 
Služebný i panující pozemek jsou ve vlastnictví města Řevnice. 
Nový občanský zákoník dává zcela novou možnost zatížit služebností vlastní pozemek ve prospěch jiného 
svého pozemku. Podle předchozí právní úpravy toto nebylo možné, věcné břemeno muselo být zřízeno tak, 
aby oprávněný a povinný byly zcela odlišné osoby. Tato služebnost přejde s převodem pozemku a bude 
závazná i pro nového vlastníka tohoto pozemku. To má význam zejména tehdy, kdy vlastník plánuje v brzké 
době pozemek převést, avšak z určitého důvodu si chce ponechat např. právo chůze či jízdy přes pozemek 
či umístění inženýrské sítě.  
Důvodem návrhu je zajištění služebnosti v případě, když by se pozemek s vrtem převáděl z majetku města.   
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.  
RM dne 9.7.2014 (viz. zápis č. 158) odsouhlasila zřízení služebnosti k tíži obecního pozemku parc.č. 216/3 
v obci a k.ú. Řevnice spočívající v právu umístění 1 vrtu pro tepelné čerpadlo budovy č.p. 3 postavené na 
obecním pozemku parc.č. 217 v obci a k.ú. Řevnice a v právu přístupu k němu za účelem provádění jeho 
údržby, oprav a změn a doporučila zřízení této služebnosti zastupitelstvu města ke schválení.  
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
 

http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=250/2000%20Sb.h27.5.a&effect=26.5.2010
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=250/2000%20Sb.h27.5.a&effect=26.5.2010
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Usnesení: 
„ZM schvaluje zřízení služebnosti k tíži obecního pozemku parc.č. 216/3 v obci a k.ú. Řevnice 
spočívající v právu umístění 1 vrtu pro tepelné čerpadlo budovy č.p. 3 postavené na obecním 
pozemku parc.č. 217 v obci a k.ú. Řevnice a v právu přístupu k němu za účelem provádění jeho 
údržby, oprav a změn.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 17: 
Prodej pozemku 3534/20 pod trafostanicí ČEZ Distribuce, a.s. 
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.  
ZM dne 23.6.2014 schválilo záměr prodeje 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/m2). 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). 
RM dne 9.7.2014 (viz. zápis č. 158) odsouhlasila prodej 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., IČ: 24729035, 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická, PSČ 405 02 za cenu 7.500,- Kč a doporučila tento prodej 
zastupitelstvu města ke schválení. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„ZM schvaluje prodej 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., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, 
Teplická, PSČ 405 02 za cenu 7.500,- Kč.“  

Pro: 11  

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 18: 
Odkup pozemku parc.č. 3415/6 - ul. Mánesova  
Správní odbor oslovil manžele M. a O. V. se žádostí o odprodej pozemku parc.č. 3415/6, ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 58 m

2
, který vlastní

 
v rámci společného jmění manželů. Jedná se o část 

veřejné komunikace – ulice Mánesova. 
Manželé V. souhlasí s prodejem pozemku za kupní cenu 100,- Kč/m

2
 (cena, za kterou město tento druh 

pozemků již několik let vykupuje). 
Kupní cena za pozemek tedy činí 5.800,- Kč. 
RM dne 30.7.2014 (zápis č. 160) odsouhlasila koupi pozemku parc.č. 3415/6 o výměře 58 m

2
, ostatní 

plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od manželů M. a O. V., oba s adresou trvalého pobytu . 
252 30 Řevnice za kupní cenu 5.800,- Kč a požadovala zařadit schválení koupě tohoto pozemku na 
zasedání zastupitelstva. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„ZM schvaluje koupi pozemku parc.č. 3415/6 o výměře 58 m

2
, ostatní plocha, ostatní komunikace v 

obci a k.ú. Řevnice od manželů M. a O. V., oba s adresou trvalého pobytu, 252 30 Řevnice za kupní 
cenu 5.800,- Kč.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
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 K bodu 19: 
Odkup id. ½ pozemku parc.č. 1626/7 a parc.č. 1963/19 - ul. Selecká a Husova  
Správní odbor oslovil paní I.M. se žádostí o odprodej jejího spoluvlastnického podílu id. 1/2 na pozemcích 
parc.č. 1626/7 (136 m

2
) a parc.č. 1963/19 (41 m

2
). Jedná se o část ulice Selecká a Husova. 

Paní I. M. souhlasí s prodejem svého podílu na pozemcích za nabídnutou kupní cenu 100,- Kč/m
2
 (cena, za 

kterou město tento druh pozemků již několik let vykupuje). 
Kupní cena za id. ½ obou pozemků tedy činí 8.850,- Kč. 
RM 30.7.2014 (zápis č. 160) odsouhlasila koupi id. ½ pozemku parc.č. 1626/7, ostatní plocha, ostatní 
komunikace a id. ½ pozemku parc.č. 1963/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v obci a k.ú. Řevnice 
od paní I. M., 14200 Praha 12 - Kamýk za celkovou kupní cenu 8.850,- Kč (100,- Kč/m

2
) a požadovala 

zařadit schválení koupě částí těchto pozemků na zasedání zastupitelstva.  
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„ZM schvaluje koupi id. ½ pozemku parc.č. 1626/7, ostatní plocha, ostatní komunikace a id. ½ 
pozemku parc.č. 1963/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v obci a k.ú. Řevnice od paní I.M.,  
14200 Praha 12 - Kamýk za celkovou kupní cenu 8.850,- Kč.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 20: 
Odkup id. 1/6 pozemku parc.č. 1688/1 - ul. Kozinova – od V.K. 
Správní odbor oslovil pana V. K. se žádostí o odprodej jeho spoluvlastnického podílu id. 1/6 na pozemku 
parc.č. 1688/1 (celkem 144 m

2
). Jedná se o část ulice Kozinova, na které se nachází stavba živičné 

komunikace v majetku města. 
Pan V. K. souhlasí s prodejem svého podílu na pozemku za nabídnutou kupní cenu 100,- Kč/m

2
 (cena, za 

kterou město tento druh pozemků již několik let vykupuje). 
RM dne 30.7.2014 (zápis č. 160) odsouhlasila koupi id. 1/6 pozemku parc.č. 1688/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k.ú. Řevnice od pana V. K., 25601 Benešov, za kupní cenu 2.400,- Kč (100,- Kč/m

2
) a 

požadovala zařadit schválení koupě částí těchto pozemků na zasedání zastupitelstva  
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„ZM schvaluje koupi id. 1/6 pozemku parc.č. 1688/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. 
Řevnice od pana V. K.,  25601 Benešov, za kupní cenu 2.400,- Kč.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 21: 
Odkup id. 1/6 pozemku parc.č. 1688/1 - ul. Kozinova – od J.K. 
Správní odbor oslovil paní J. K. se žádostí o odprodej jeho spoluvlastnického podílu id. 1/6 na pozemku 
parc.č. 1688/1 (celkem 144 m

2
). Jedná se o část ulice Kozinova, na které se nachází stavba živičné 

komunikace v majetku města. 
Paní K. souhlasí s prodejem svého podílu na pozemku za nabídnutou kupní cenu 100,- Kč/m

2
 (cena, za 

kterou město tento druh pozemků již několik let vykupuje). 
RM dne 27.8.2014 (zápis č. 162) odsouhlasila koupi id. 1/6 pozemku parc.č. 1688/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k.ú. Řevnice od paní J. K., 37005 České Budějovice, za kupní cenu 2.400,- Kč (100,- 
Kč/m

2
) a požadovala zařadit schválení koupě částí těchto pozemků na zasedání zastupitelstva  

Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„ZM schvaluje koupi id. 1/6 pozemku parc.č. 1688/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. 
Řevnice od paní J. K.,  370 05 České Budějovice, za kupní cenu 2.400,- Kč.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 22: 
Záměr prodeje pozemku parc.č. 3518 – ul. Kejnská 
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Město obdrželo dne 23.6.2014 žádost p. P. o odkup pozemku parc.č. 3518 o výměře 87 m
2
 v obci a k.ú. 

Řevnice a to za stejných cenových podmínek, za jakých odkoupila v roce 2009 sousední pozemek parc.č. 
3519 a to z těchto důvodů: 
V roce 2008 město vyzvalo paní P. k zakoupení pozemku parc.č. 3518 a pozemku parc.č. 3519 v obci a k.ú. 
Řevnice s tím, že jsou neoprávněně používány a to za kupní cenu 1.000,- Kč/m

2
. Paní P. souhlasila. Při 

jednáních s městským úřadem však vyšlo najevo, že pozemek parc.č. 3518 užívá pan L. J., majitel rekreační 
chaty č.e. 536. Chata č.e. 536 byla postavena na pozemku paní P. a pan J. užíval pozemek pod chatou i 
přilehlou zahradu na základě nájemní smlouvy uzavřené s paní P.. Město proto tehdy rozhodlo, že 
přednostní právo na koupi pozemku parc.č. 3518 má pan J., aby měl garantovaný přístup ke své chatě a 
proto k prodeji pozemku parc.č. 3518 paní P. nedošlo. Pozemek panu J.prodán nebyl. 
RM dne 27.6.2014 (zápis č. 157) odsouhlasila záměre prodeje pozemku parc.č. 3518 v obci a k.ú. Lety paní 
Z. P.,  za kupní cenu 1.000,- Kč/m

2
 a uložila správnímu odboru zařadit záměr prodeje tohoto pozemku na 

program nejbližšího zasedání zastupitelstva. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 3518 v obci a k.ú. Řevnice paní Z.P., s adresou 
trvalého pobytu, 101 00 Praha, za kupní cenu 1.000,- Kč/m

2
.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 23: 
Koupě budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 3618 – od S. G. 
ZM na svém zasedání 2.9.2013 (zápis č. 19) schválilo uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 
na nemovitost, jejímž předmětem je koupě budovy bez č.p./č.e. postavené na lesním pozemku parc.č. 3618 
od pana S. G., Řevnice za kupní cenu 22.000,- Kč s tím, že vlastní kupní smlouva mezi S. G. jako 
prodávajícím a městem Řevnice jako kupujícím bude uzavřena po schválení odkoupení zastupitelstvem 
města. 
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). 
Dodatkem č. 1 se následně prodloužil termín pro uzavření kupní smlouvy do 31.5.2014. Pan G. však dosud 
nemohl smlouvu z důvodu dlouhodobé hospitalizace uzavřít, proto k jejímu uzavření dochází až nyní. 
Pozemek parc.č. 3618 je v majetku města Řevnice. Objekt město odkupuje pro potřeby lesního 
hospodářství, na návrh Ing. Lojdy, správce městského lesa.  
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi budovy bez č.p./č.e. postavené na lesním pozemku parc.č. 
3618 v obci a k.ú. Řevnice od pana S. G., 252 29 Dobřichovice za kupní cenu 22.000,- Kč.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu: 24: 
Územní plán sídelního útvaru Řevnice- zadání 
Na RM č. 162 dne 27.8.2014 byl předložen ke schválení návrh zadání Územního plánu Řevnice, zpracovaný 
Ing. Kateřinou Vrbovou – referentem územního plánování Městského úřadu Černošice – odbor územního 
plánování. 
Požadavek na pořízení nového územního plánu Řevnice vychází z usnesení Zastupitelstva města Řevnice 
ZM č.7/17 ze dne 19.9.2011. Podkladem pro rozhodnutí bylo pořízení nového územního plánu (dále jen 
„ÚP“) Řevnice z důvodu ustanovení § 188 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon)(dále jen „stavební zákon“), které ukončuje platnost územních plánů vydaných před nabytím 
účinnosti tohoto zákona. V současné době platí pro území města Řevnice Územní plán sídelního útvaru 
Řevnice (dále jen„ÚPnSÚ“) schválený dne 7.10.1997 vč. změny č. 1 ÚPnSÚ Řevnice schválené 13.6.2005 a 
změny č.2 ÚPnSÚ Řevnice schválené 25.5.2009. Při tvorbě nového územního plánu se bude vycházet ze 
stávající platné územně plánovací dokumentace města, zároveň budou zohledněny požadavky vyplývající z 
nového stavebního zákona, z nadřazených nástrojů územního plánování Politiky územního rozvoje České 
republiky 2008 (dále jen „PÚR“) a Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR“)1 a nových 
skutečností v území. 
RM č.162 dne 27.8.2014 souhlasila s tímto návrhem zadání Územního plánu Řevnice a doporučila ho 
zastupitelstvu města ke schválení. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
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1) Usnesení: 

„Zastupitelstvo města bere na vědomí vyhodnocení uplatnění požadavků dotčených orgánů, podnětů 
sousedních obcí a ostatních připomínek k návrhu zadání územního plánu Řevnice uvedené v příloze 
v tabulce.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

2) Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh zadání územního plánu Řevnice upravený v souladu s § 
47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na 
základě uplatněných požadavků, podnětů a připomínek, jak je uvedeno v příloze.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

3) Usnesení: 
„Zastupitelstvo města příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“), schvaluje podle § 47 odst. 5 
stavebního zákona Zadání územního plánu Řevnice.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 25: 
Žádost o proplacení úroků z úvěru – Gong o.s. 
Na RM byla předložena žádost spolku Gong o.s. Řevnice, které předložilo potvrzení o zaplacených úrocích 
z Úvěrové smlouvy č.12138/13/LCD uzavřené dne 28.11.2013, dle které v období od 28.11.2013 do splacení 
úvěru na digitalizaci kina do dne 12.8.2014 uhradil na úrocích částku 14.820,10 Kč. 
RM č. 163 dne 3.9.2014 schválila uhrazení částky 14.820,10 Kč spolku Gong o.s. Řevnice a uložila tento 
bod zařadit do programu ZM a následně do RO č.6/2014. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje peněžitý dar ve výši 14.820,10 Kč spolku Gong o.s., 
Opletalova 89, 25230 Řevnice.“ 
Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 26: 
Různé 
 

 K bodu 27: 
Závěr 
 
 
 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 16.9.2014 v 00:10 hodin. 
Zápis vyhotoven dne: 16.9.2014. 

 
Usnesení 

ze Zastupitelstva města Řevnice č. 25 dne 15.9.2014 
 
Zastupitelstvo města 
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A) BERE NA VĚDOMÍ 

 zprávu o činnosti Rady města 
 zprávu o činnosti Finančního výboru 
 zprávu o činnosti Kontrolního výboru 
 informaci o aktuálním stavu závazků společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. k 31.7.2014 vůči 

městu Řevnice. 
 vyhodnocení uplatnění požadavků dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a ostatních 

připomínek k návrhu zadání územního plánu Řevnice uvedené v příloze v tabulce. 
 návrh zadání územního plánu Řevnice upravený v souladu s § 47 odst. 4 zákona č.183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na základě uplatněných 
požadavků, podnětů a připomínek, jak je uvedeno v příloze. 

 
B) SCHVALUJE 

 v návaznosti na schválení poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci 
podprogramu 298213 Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst, 
přijetí dotace ve výši 39 735 000,- Kč a vyčlenění peněžní částky ve výši 15 822 660,- Kč 
odpovídající spolufinancování celkových výdajů projektu „Přístavba základní školy Řevnice. 

 Strategický plán rozvoje města Řevnice na období 2014-2024. 
 v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní 

prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR přijetí dotace ve výši 3 652 164,- 
Kč a vyčlenění peněžní částky ve výši 1 217 390,- Kč odpovídající spolufinancování 
způsobilých výdajů projektu „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice. 

 v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní 
prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR přijetí dotace ve výši 4 691 401,- 
Kč a vyčlenění peněžní částky ve výši 1 695 067,- Kč odpovídající spolufinancování 
způsobilých výdajů projektu „Zateplení budovy Základní školy v Řevnicích č.p.600. 

 v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti 
Střední Čechy schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu 
soudržnosti Střední Čechy až do výše 8 848 553,55 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky 
až do výše 10 524 471,00 Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Zkvalitnění dopravní 
obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích“, reg. č.:CZ.1.15/1.1.00/85.01965. 

  v návaznosti na schválení poskytnutí dotace a RO č.5/2014 na spolufinancování projektu 
v rámci Operačního programu životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR 
schvaluje vyčlenění peněžní částky až do výše 255 371,- Kč, odpovídající spolufinancování 
projektu „Systém svozu bioodpadů Řevnice“ - Rozhodnutí č.:14213504-SFŽP“ na pořízení 
nádob a potřebné svozové techniky pro zavedení systému sběru a svozu bioodpadů. 

  rozpočtové opatření RO č.5/2014. 
  uzavření předloženého Dodatku č. 2 k úplnému znění Zřizovací listiny Základní školy 

Řevnice, příspěvkové organizace ze dne 11.11.2009, na základě kterého se svěřuje základní 
škole do správy nový dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou nad 40 tisíc Kč za 1 ks 
nebo ucelený soubor, tj. kterým se mění Příloha č. 1 - soupis dlouhodobého majetku, který je 
předáván organizaci k hospodaření (tzv. „svěřený majetek“).  

 zřízení služebnosti k tíži obecního pozemku parc.č. 216/3 v obci a k.ú. Řevnice spočívající 
v právu umístění 1 vrtu pro tepelné čerpadlo budovy č.p. 3 postavené na obecním pozemku 
parc.č. 217 v obci a k.ú. Řevnice a v právu přístupu k němu za účelem provádění jeho údržby, 
oprav a změn.  

  prodej 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., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - 
Děčín IV-Podmokly, Teplická, PSČ 405 02 za cenu 7.500,- Kč. 

 koupi pozemku parc.č. 3415/6 o výměře 58 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a 

k.ú. Řevnice od manželů Milana a Olgy Vránových, oba s adresou trvalého pobytu Mánesova 
515, 252 30 Řevnice za kupní cenu 5.800,- Kč.  

 koupi id. ½ pozemku parc.č. 1626/7, ostatní plocha, ostatní komunikace a id. ½ pozemku 
parc.č. 1963/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v obci a k.ú. Řevnice od paní Ivany 
Mudrové, Písnická 754/48, 14200 Praha 12 - Kamýk za celkovou kupní cenu 8.850,- Kč.  

 koupi id. 1/6 pozemku parc.č. 1688/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice 
od pana Vratislava Kortuse, Jiřího Franka 1637, 25601 Benešov, za kupní cenu 2.400,- Kč. 

 koupi id. 1/6 pozemku parc.č. 1688/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice 
od paní Jaroslavy Králové, Netolická 1174/16, 370 05 České Budějovice, za kupní cenu 2.400,- 
Kč.  

 záměr prodeje pozemku parc.č. 3518 v obci a k.ú. Řevnice paní Zuzaně Paulinové, nar. 
21.7.1963, s adresou trvalého pobytu K louži 1311/2, 101 00 Praha, za kupní cenu 1.000,- 
Kč/m

2
.  
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  koupi budovy bez č.p./č.e. postavené na lesním pozemku parc.č. 3618 v obci a k.ú. Řevnice 
od pana Stanislava Gröbnera, nar. 2.4.1937, Za Parkem 866, 252 29 Dobřichovice za kupní 
cenu 22.000,- Kč. 

 Příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“), schvaluje podle § 47 odst. 5 stavebního 
zákona Zadání územního plánu Řevnice. 

 Peněžitý dar ve výši 14.820,10 Kč spolku Gong o.s., Opletalova 89, 252 30 Řevnice. 
 
 
 
 

Zapisovatel: 
Mgr. Renata Henych 
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