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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 17. prosince 2014 v budově Zámečku 

 
Přítomni: Mgr. Skripnik Ondřej Ph.D., Drhlička Pavel, Ing. arch. Čermáková Alice, Kvasnička Libor, MUDr. 
Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Ing. Lojda Jan, Ing. Smrčka Tomáš, Ing. Hartmann Petr, Kovářová 
Iveta, MVDr. Veverka Vojtěch, Tamchyna Martin   
Tajemnice městského úřadu: Mgr. Renata Henych  
Omluven: Bc. Cvanciger Miroslav, Ing. Buchal Jiří, Ing. Beneš Josef, 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva:      20:05 hod. 
Čas skončení zasedání zastupitelstva:     23:47 hod. 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 14 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 – 45 minut 
7) Rozpočtové opatření č. 6/2014 
8) Revokace usnesení ZM č. 1- odměny místostarostů 
9) Rozpočet na rok 2015  
10) Informace o hospodaření spol. EKOS Řevnice s.r.o. 
11) Schválení pověřeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem ÚP Řevnice 
12) Odkup id. ½ pozemku parc. č. 423/9 - ul. V Souhradí 
13) Prodej pozemku parc. č. 3518 – ul. Kejnská 
14) Změna statutu Fondu oprav a technického zhodnocení č. p. 928 – Dodatek č. 2 
15) Záměr prodeje pozemku parc. č. 2494 a budovy bez č. e./č. p. (garáže v ul. Komenského) 
16) Region Dolní Berounka – schválení nových Stanov 
17) Prodloužení zápůjčky – ZUŠ Řevnice 
18) Schválení smlouvy č. 14213504 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR 
19) Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru 

roku od posledního jednání zastupitelstva města 
20) Různé 
21) Závěr 

 
 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 
Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva přivítáním zastupitelů a přítomných občanů v 20:05 hod.  
 
Zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu s jednacím řádem.  
Starosta konstatoval, že je přítomno 12 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, protože je 
přítomna nadpoloviční většina zastupitelů z patnáctičlenného zastupitelstva.  
 
Starosta jmenoval zapisovatelem tajemnici městského úřadu Mgr. Renatu Henych.  Námitka proti jmenování 
zapisovatele vznesena nebyla. 
 
Starosta jmenoval členy návrhové komise: Martina Tamchynu a Libora Kvasničku. 
Starosta jmenoval ověřovateli zápisu: Ing. Petra Kozáka a MUDr. Jaroslavu Dercovou. 
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. Video záznam bude zveřejněn na youtube.com:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4u1dvzPgUzsrpfsa6kjLcs-UJcwgji4S 

 

 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. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4u1dvzPgUzsrpfsa6kjLcs-UJcwgji4S
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Starosta čte program tak, jak bude projednáván na ZM: 
Program: 

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 – 45 minut 
7) Rozpočtové opatření č. 6/2014 
8) Revokace usnesení ZM č. 1- odměny místostarostů 
9) Rozpočet na rok 2015  
10) Informace o hospodaření spol. EKOS Řevnice s.r.o. 
11) Schválení pověřeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem ÚP Řevnice 
12) Odkup id. ½ pozemku parc. č. 423/9 - ul. V Souhradí 
13) Prodej pozemku parc. č. 3518 – ul. Kejnská 
14) Změna statutu Fondu oprav a technického zhodnocení č. p. 928 – Dodatek č. 2 
15) Záměr prodeje pozemku parc. č. 2494 a budovy bez č. e./č. p. (garáže v ul. Komenského) 
16) Region Dolní Berounka – schválení nových Stanov 
17) Prodloužení zápůjčky – ZUŠ Řevnice 
18) Schválení smlouvy č. 14213504 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR 
19) Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru 

roku od posledního jednání zastupitelstva města 
20) Různé 
21) 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 sešla od posledního zasedání zastupitelstva města v září, na kterém byli přítomní seznámení 
s činností Rady města Řevnice 9x a následně v novém složení se sešla ještě 6x. 
Byly uzavřeny nové nájemní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy na věcná břemena, smlouva o spolupráci 
na vybudování dešťové kanalizace s 2Q a schválen harmonogram prací s prodloužením dílčích etap o 1 
měsíc na stavbu obytného souboru CORSO Pod Lipami. Byla realizována výběrová řízení na dodavatele 
akcí: Projekt komplexní revitalizace zeleně ve městě Řevnice, na zhotovitele stavebních prací na akci: 
Přístavba Základní školy Řevnice. Byla podepsána smlouva se společností Komunální technika na Systém 
svozu bioodpadů Řevnice. 
Došlo k uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo- přístavba ZŠ Řevnice. V této souvislosti RM schválila navýšení 
kapacity školní družiny ze stávajících 130 žáků na 180 žáků. RM byla seznámena s Protokolem o kontrole 
dodržování právních předpisů a veřejnoprávní kontrole provedené Českou školní inspekcí na ZŠ Řevnice a 
Inspektorátem bezpečnosti práce. Na základě zjištění nerovných volebních pravidel nařídilo MV ČR vydat 
nový Volební řád Školské rady při ZŠ Řevnice, a proto byl vznesen dotaz na MV ČR týkající se platnosti 
proběhnuvších voleb a z odpovědi MVČR bylo doporučeno zrealizovat volby nové. Byla provedena 
rekonstrukce el. instalace ve školní jídelně. 
Bylo vypsáno výběrové řízení na opravy lesních cest, práce probíhají a měly by být ukončeny do konce roku. 
Byly zadány objednávky na zpracování projektu opravy nádrže Pišťák a učiněny poptávky na TDI na akce: 
Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích a na rekonstrukci místních 
komunikací Kozinova, Husova, Sádecká a Revoluční. 
RM schválila uhrazení částky ve výši 14.820,10 Kč spolku Gong o.s. Řevnice na uhrazení úroků z úvěru na 
digitalizaci kina, finanční příspěvek o.s. Náruč ve výši 10.000,- Kč na oslavy 25. Výročí sametové revoluce. 
Na RM jsou postupně předkládány další žádosti o poskytování finančních prostředků pro rok 2015 a RM je 
bude komplexně řešit.  
Místostarosta pan Drhlička informoval o výsledcích hospodaření společnosti spol. EKOS Řevnice za rok 
2014 s tím, že dle plánu, který počítal se ztrátou 218 000 Kč, je skutečnost nyní cca ztráta 113 000,- Kč, při 
čemž 600 000,- Kč jsou odpisy za revitalizaci skládky. Což vede k plusu 500 000 v CF a o tuto částku, by 
měl být snížen dluh Ekosu vůči městu do konce roku 2014. V současné době se jeví jako zisková střediska 
vodovod, kanalizace a les. Ztrátové středisko jsou odpady a ty bude třeba ještě rozklíčovat, stejně jako 
položku „práce pro cizí“, která nebyla dostatečně fakturována v minulosti. 
RM projednala s vedoucím technických služeb a následně schválila plán zimní údržby. Na MÚ byla 
provedena kontrola stavebního úřadu Krajským úřadem Středočeského kraje, nebylo třeba přijímat žádná 
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nápravná opatření. Ministerstvo vnitra ČR – odbor dozoru a kontroly veřejné správy konstatovalo, provedlo 
dílčí přezkoumání hospodaření města za rok 2014 a doporučilo vzhledem k objemu příjmů a výdajů města 
v zájmu včasného schvalování a provádění rozpočtových opatření, zejména před koncem účetního období 
zmocnit zastupitelstvem radu města k zapojení transferů do rozpočtu rozpočtovým opatřením, které by bylo 
až následně předloženo jako informace zastupitelstvu města. 
RM schválila koupi komunální a zahradní techniky pro TS. RM schválila rozpočtové opatření č.6/2014 a 
rozpočet na rok 2015, které jsou po projednání ve finančním výboru předkládány ZM ke schválení.  
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  2x, aby projednal RO č.6/2014 a Rozpočet na rok 
2015. Rozpočtové opatření č.6/2014 bylo projednáno ve finančním výboru. FV nemá námitek k 
navrhovanému rozpočtovému opatření. Připomínky k rozpočtu byly zapracovány a rozpočet je předkládán 
ZM ke schválení v bodě č. 8. Součástí rozpočtu je i soupis plánovaných investic v roce 2015. 
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. Na ustavující schůzce proběhla výměna kontaktů, 
členové byli seznámeni s náplní KV a další setkání KV je naplánováno po novém roce, kdy bude provedena 
kontrola plnění usnesení z RM a ZM. 
KV projednal bod střetu zájmů a neshledal žádnou zákonnou překážku mezi výkonem funkce starosty obce 
a funkcí jednatele nebo majitele firmy, která se uchází ve výběrovém řízení o zakázku vypsanou obcí. Pokud 
by se daná firma nesměla zúčastnit tohoto výběrového řízení, jednalo by se o diskriminaci této firmy. 
Zastupitelé města, kteří jsou zároveň statutárními zástupci firem, která se účastní výběrového řízení dané 
obce, nesmí být pouze členy výběrových komisí, kam se přihlašují tyto firmy. Dále zastupitelé města nesmí 
porušit zákon ve smyslu „zneužít informace a postavení v obchodním styku“. KV proto neshledává zákonné 
důvody k odstoupení Ing. Smrčky z pozic ve svých firmách. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 6: 
Diskuze – 45 minut 
V diskuzi starosta seznámil přítomné o možnosti získat dotaci na protipovodňové zábrany, instalaci 
bezdrátového rozhlasu, povodňové hlásiče apod. Vzhledem k tomu, že o dotaci bude nutné žádat v prvním 
čtvrtletí, bylo navrženo, aby se svolala pracovní schůzka zastupitelů, kde bude projednáno, zda se o tuto 
dotaci ucházet či nikoli.  
Dalším tématem v diskuzi bylo psaní kroniky města, kdy paní MUDr. Dercová navrhla, aby byla zvýšena 
odměna paní Mgr Horké, která tuto kroniku ručně píše. Bude řešeno v rámci úřadu. Dále byl Ing  Kozák , 
jako radní zodpovědný za bezpečnost města požádán MUDr. Dercovovou, aby si do dalšího zastupitelstva 
připravil  řešení problému  nárůstu bezdomovců na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. V diskuzi byla 
projednávána i hodina zahájení zastupitelstva a bylo navrženo, zda by mohli být zastupitelé seznámeni 
s daty plánovaných zastupitelstev a hodina byla posunuta na 18:00 hodin, tato hodina (20:00) je pozdní. Pan 
starosta ubezpečil, že to bylo výjimečně, vzhledem ke koncertu ZUŠ a termíny zastupitelstev dodá. 
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Dále bylo opětovně otevřeno téma – bezpečnost města a parkování před úřadem, kdy byl ze strany občanů 
kritizován místostarosta Drhlička, který dlouhodobě parkuje i s manželkou před svým knihkupectvím, stejně 
tak je zde parkováno vozidlo vinárny Nave. Tato situace bude následně řešena, dopravní komise připraví 
studii tohoto prostoru, včetně náměstí. MVDr. Veverka upozornil, že ještě horší je parkování v křižovatce u 
lékárny. Starosta k této kauze sdělil, že situace s parkováním nyní je velmi tristní s ohledem na úpravu 
přednádražního prostoru a tak lidé, kteří jezdí autem na nádraží, nyní parkují na náměstí, v přilehlých ulicích. 
Město to po dobu stavby bude tolerovat. 
Ing. Sudek v diskuzi poukázal na situaci ohledně krádeže kol a chtěl vědět, zda se do budoucna plánuje 
nějaká úschovna kol na nádraží. Dostal informaci, že to bude řešeno v rámci úpravy celého prostoru 
přednádraží. Další diskuze se stočila kolem absence městské policie, kamerového systému.  
Pan Kvasnička k tématu uvedl, že je třeba, si říct, co je třeba řešit spíš, zda se soustředit na represi a pak na 
prevenci, za což považuje i kamerový systém. 
 

 K bodu 7: 
Rozpočtové opatření č.6/2014 
Na RM č. 5 dne 5.12.2014 byl předložen EO návrh RO č.6/2014. Rozpočet zůstává schodkový. Na straně 
příjmů je rozpočet ve výši 47 863 tis. Kč, k tomu Financování ve výši 14 108 tis. Kč a na straně výdajů je 
rozpočet ve výši 61 971 tis. Kč. Schodek je krytý prostředky z minulého období. Rozpočtová rezerva se 
zvýšila na 10 536,2 tis. Kč. 
RM č. 5 dne 5. 12. 2014 schválila Rozpočtové opatření č.6/2014 a doporučila jej Zastupitelstvu města ke 
schválení. Rozpočtové opatření č. 6/2014 bylo projednáno finančním výborem dne 10.12.2014 a doporučené 
úpravy byly zapracovány do RO. 
Starosta otvírá diskuzi. 
Vedoucí ekonomického odboru Ing. Tilsch seznamuje přítomné s obsahem rozpočtových opatření, kde 
největší váhu má přesun hlavních investičních akcí do příštího roku. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2014 s tím, že rozpočet je schodkový, na 
straně příjmů je rozpočet ve výši 47 863 tis. Kč a na straně výdajů je rozpočet ve výši 61 971 tis. Kč. 
Schodek ve výši 14 108 tis. Kč je krytý prostředky z minulého období. RO č. 6/2014 je nedílnou 
přílohou zápisu.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 8: 
Revokace usnesení ZM č. 1 – odměna místostarostů 
Na základě Nařízení vlády České republiky číslo 375/2010 ze dne 17. prosince 2010, kterým se mění 
Nařízení vlády číslo 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, náleží neuvolněným 
místostarostům Mgr. Ondřeji Skripnikovi, Ph.D. a Pavlu Drhličkovi měsíční odměna v rozpětí od 1,- Kč až do 
maximální výše 24.660,- Kč. Na základě koaličních jednání byl předložen návrh, že měsíční odměna 
neuvolněných starostů bude v maximální výši. 
ZM č. 1 dne 5. 11. 2014 schválilo od 5. 11. 2014 měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu Mgr. 
Ondřeje Skripnika, Ph.D. ve výši 26.660,- Kč a pro pana Pavla Drhličku rovněž částku 26.660,- Kč. 
Dodatečně bylo zjištěno dotazem na MV ČR, že neuvolněným místostarostům příplatek ve výši 2.000,- Kč za 
výkon státní správy na úseku matrik a stavebního úřadu nepřísluší, přiznaná částka ve výši 26.660,- Kč bude 
snížena na 24.660,- Kč a proto je učiněn návrh revokace usnesení a návrh vydání usnesení nového. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
8a) 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 9a) ze zasedání ZM č. 1 dne 5. 11. 2014 a vydává 
usnesení nové, dle kterého se měsíční odměna místostarostovi Mgr. Ondřeji Skripnikovi Ph.D. 
schvaluje od 5. 11. 2014 ve výši 24.660,- Kč.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
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8b) 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 9b) ze zasedání ZM č. 1 dne 5. 11. 2014 pod bodem II c) a 
vydává usnesení nové, dle kterého se měsíční odměna místostarostovi Pavlu Drhličkovi schvaluje od 
5. 11. 2014 ve výši 24.660,- Kč.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 9: 
Rozpočet na rok 2015 
Na RM č. 4 dne 28. 11. 2014 byl EO předložen návrh Rozpočtu na rok 2015. Tento rozpočet byl zároveň 
zaslán Finančnímu výboru dne 25. 11. 2014. Předložený rozpočet na rok 2015 je vzhledem k velkým 
zůstatkům nevyčerpaných prostředků letos (časový posun realizace velkých akcí zejména rekonstrukce 
Kozinova a Husova ul., stavba komunikací Přednádraží a přesun celé Přístavby ZŠ až na rok 2015) 
konstruován jako schodkový. RM č. 4 dne 28. 11. 2014 schválila rozpočet na rok 2015 jako schodkový na 
příjmové straně ve výši 120 660 tis. Kč a na výdajové straně ve výši 142 461 tis. Kč. Schodek je krytý 
prostředky z minulého období. RM schválila návrh rozpočtu a doporučila rozpočet na rok 2015 zastupitelstvu 
města ke schválení. Rozpočet na rok 2015 je nedílnou přílohou zápisu. 
V diskuzi pan Kvasnička poukázal na to, že on se zdrží hlasování z důvodu stanovených odměn – 2 
místostarostové, ale blíž to již pitvat nechce. Mgr. Skripnik, Ph.D. upozornil veřejnost, že se tu setkáváme 
s rozpočtem, který má i podpoložky, které normálně veřejné nejsou. Poukázal na to, že téma platu 
místostarostů jsou v obci velkým tématem, byl několikrát nevybíravě napaden. Přesto si za svojí odměnou 
stojí a počet hodin, který obci věnuje, překračuje tuto hodnotu. 
Starosta dává hlasovat o usnesení:  
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2015 jako schodkový na příjmové straně ve výši  
120 660 tis. Kč a na výdajové straně ve výši 142 461 tis. Kč. Schodek je krytý prostředky z minulého 
období. Rozpočet na rok 2015 je nedílnou přílohou zápisu.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 

 K bodu 10: 
EKOS Řevnice, spol. s r.o. – výsledky hospodaření za rok 2014- informace jednatele 
RM č. 4 dne 28. 11. 2014 seznámil místostarosta pan Drhlička s výsledky hospodaření společnosti EKOS 
Řevnice, spol. s r.o. za rok 2014 s tím, že bylo zaznamenáno zlepšení výsledku hospodaření. Na zasedání 
ZM se dostavil jednatel společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. pan Ing. Kodym, aby přítomné seznámil 
s podrobnými informacemi.  
Starosta dává hlasovat o usnesení:  
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci jednatele spol. EKOS Řevnice o hospodaření této 
společnosti.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 11: 
Schválení pověřeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem ÚP Řevnice 
RM č. 36 dne 2011 schválila pořízení územního plánu sídelního útvaru města Řevnice a doporučila ho ke 
schválení ZM a zároveň schválila Libora Kvasničku – starostu jako určeného zastupitele spolupracujícího 
s pořizovatelem na tvorbě nového územního plánu města Řevnice a doporučila ho ZM rovněž ke schválení, 
což se stalo na ZM č. 7 dne 19. 9. 2011. ZM č. 25 schválilo dne 15. 9. 2014 zadání ÚP Řevnice. Dne 4. 11. 
2014 obdrželo Město Řevnice od Městského úřadu Černošice, úřad územního plánování jako pořizovatele 
příslušného podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  
informaci o tom, že pořizuje Územní plán Řevnice, který je ve fázi přípravy návrhu územního plánu ke 
společnému jednání. Vzhledem k tomu, že v říjnu 2014 proběhly volby do zastupitelstev obcí, kterými zanikly 
původní mandáty zastupitelů a vznikly mandáty nové, žádají o zaslání usnesení zastupitelstva města, kterým 
bude pověřen jeden určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem. 
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RM č. 2 dne 21. 10. 2014 se zabývala touto žádostí a schválila jako spolupracujícího zastupitele pana Mgr. 
Ondřeje Skripnika, PhD., a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení. 
Pan Skripnik diskuzi doplnil, že již jednal s architektem Hniličkou, je naplánována na 22. ledna 2015 veřejná 
prezentace idejí a vizí územního plánu, bude se prezentovat tento návrh a diskutovat o tom s veřejností. Pan 
Kvasnička pouze poukázal na to, že jsou vyčleněny finanční prostředky na pořízení územního plánu a bude 
třeba ohlídat, aby tyto akce nebyly účtovány nad rámec schválených financí. 
Starosta dává hlasovat o usnesení:  
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 6 písm. e), v souladu s § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 
53 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) Mgr. Ondřeje Skripnika, Ph.D. – 
místostarostu jako určeného zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů 
pro pořízení nového územního plánu sídelního útvaru Řevnice.  
Zastupitelstvo města ukládá určenému zastupiteli Mgr. Ondřeji Skripnikovi, Ph.D., aby spolupracoval 
s pořizovatelem při zpracování a projednání nového územního plánu sídelního útvaru Řevnice.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 

 K bodu 12: 
Odkup id. ½ pozemku parc. č. 423/9 - ul. V Souhradí 
Na město Řevnice se obrátil pan J. C. s nabídkou na prodej id. ½ pozemku parc. č. 423/9 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace). Souhlasí s kupní cenou 100,- Kč/m

2
, za kterou město pozemky pod komunikacemi již 

několik let vykupuje. 
Jedná se o část veřejné komunikace – ulice V Souhradí. Pozemek byl ještě donedávna vlastněn zemřelou 
osobou. Město Řevnice proto podalo Obvodnímu soudu pro Prahu 1 návrh na zahájení dodatečného 
dědického řízení. Na jeho základě se stal vlastníkem id. ½ pozemku pan J.C.  
Celková výměra pozemku parc. č. 423/9  je 86 m

2
. Cena za id. 1/2 pozemku je tedy 4.300,- Kč (43 m

2
 x 

100). RM na svém jednání dne 13. 11. 2014 souhlasila s koupí id. 1/2 pozemku parc. č. 423/9, ostatní 
plocha, ostatní komunikace v obci a k. ú. Řevnice od pana J.C., 140 00 Praha 4 za kupní cenu 4.300,- Kč a 
doporučila koupi tohoto pozemku zastupitelstvu města ke schválení. 
Starosta dává hlasovat o usnesení:  

 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi id. 1/2 pozemku parc. č. 423/9, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k. ú. Řevnice od pana J. C. ,140 00 Praha 4 za kupní cenu 4.300,- Kč.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 

 K bodu 13: 
Prodej pozemku parc. č. 3518 – ul. Kejnská 
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. Jedná se o část oplocené zahrady u rekreační chaty č. e. 536. 
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. Pan J, pozemek od města neodkoupil. Nyní vlastní 
chatu č. e. 536 paní P. 
Pozemek parc. č. 3518 je zaplocen s ostatními pozemky rodiny p. P. již od doby první republiky a rodina 
netušila, že je dle katastru nemovitostí v majetku města Řevnice. 
Město Řevnice prodávalo pozemky zastavěné rekreačními chatami a pozemky ve funkčním celku 
s rekreačními chatami (zahrady) za 1.000,- Kč/m

2
 -  naposledy pozemek v ulici Na Kopanině v roce 2013. 

ZM schválilo na svém zasedání dne 15.9.2014 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
. 

RM na svém jednání dne 13.11.2014 souhlasila s prodejem pozemku parc. č. 3518 v obci a k.ú. Řevnice 
paní Z. P., nar. s adresou trvalého pobytu 101 00 Praha za kupní cenu 1.000,- Kč/m

2
 a doporučila tento 

prodej zastupitelstvu města ke schválení. 
Starosta dává hlasovat o usnesení:  
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Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 3518 v obci a k. ú. Řevnice o výměře 87 m

2
 

paní Z. P., s adresou trvalého pobytu 101 00 Praha za kupní cenu 87.000,- Kč.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 

 K bodu 14: 
Změna statutu Fondu oprav a technického zhodnocení č. p. 928 – Dodatek č. 2 
ZM č. 10 dne 13. 2. 2012 schválilo statut Fondu oprav technického zhodnocení objektu č. p. 928, který slouží 
k soustřeďování finančních prostředků určených k úhradě výdajů spojených s finančně náročnými opravami 
a technickým zhodnocením objektu č. p. 928 v obci a k. ú. Řevnice. Dle platného statutu tvoří příjmy fondu 
80 % z ročního objemu nájemného z pronájmu bytů v č. p. 928 a zůstatek fondu k 31.12. uplynulého 
kalendářního roku. 
Správní odbor navrhuje do příjmu fondu zařadit ještě přijaté peněžní sponzorské dary účelově určené na 
opravy budovy č. p. 928.  
RM na svém jednání dne 13. 11. 2014 schválila Dodatek č. 2 ke Statutu Fondu oprav technického 
zhodnocení objektu č. p. 928, na základě kterého se rozšiřují příjmy fondu o přijaté sponzorské dary účelově 
určené na opravy budovy č. p. 928 a doporučila ho zastupitelstvu města ke schválení. Návrh Dodatku č. 2 je 
přílohou usnesení. 
Starosta dává hlasovat o usnesení:  
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 ke Statutu Fondu oprav technického zhodnocení 
objektu č. p. 928, na základě kterého se rozšiřují příjmy fondu o přijaté sponzorské dary účelově 
určené na opravy budovy č. p. 928. Dodatek č. 2 je přílohou usnesení.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 

 K bodu 15: 
Záměr prodeje pozemku parc.č. 2494 a budovy bez č.e./č.p. (garáže v ul. Komenského) 
Město Řevnice je vlastníkem budovy bez č. p./č. e. postavené na pozemku parc. č. 2494. Jedná se o garáže 
bývalého Oblastního podniku služeb Praha-západ (dále jen OPS).  
Objekt byl v roce 1929 zkolaudován jako soukromá garáž používaná pouze pro vlastní potřebu. V 60. letech 
nedošlo pro negativní stanoviska dotčených orgánů k vyžadovanému povolení užívat objekt jako autodílnu. 
Až v roce 1982 povolil stavební úřad dočasnou změnu užívání garáží jako autodílny s podmínkou, že do 
konce roku 1983 vybuduje OPS nový objekt pro opravárenskou činnost. Rozhodnutím z 8. 5. 1984 prodloužil 
stavební úřad lhůtu k užívání objektu jako autodílny do 30. 6. 1985 za podmínky, že budou důsledně 
dodržovány dopravní značky v dané části komunikace a že před dílnou nebudou prováděny žádné opravy 
motorových vozidel. Postup OPS při opravárenské činnosti vyvolával nespokojenost občanů města. Dne 5. 
5. 1987 se konalo jednání, jehož výsledkem byl zákaz opravárenské činnosti v prostoru garáží a to 
s okamžitou platností. Dne 12. 1. 1988 provedl stavební úřad místní šetření spojené s ústním jednáním za 
účelem dokončení kolaudačního řízení a vydání povolení k užívání stavby garáží. Byly zjištěny závady 
bránící užívání stavby jako dílny i jako garáže a kolaudační řízení bylo usnesením stavebního úřadu z 1. 2. 
1988 přerušeno. V květnu 1988 byla stavebním úřadem uložena OPS pokuta 50.000,- Kč za užívání garáží 
jako autodílny bez kolaudačního rozhodnutí. 
Objekt garáží užíval od roku 2006 na základě nájemní smlouvy pan M. B. a to jako garáž a opravárenskou 
dílnu. Užívání objektu panem B. skončilo v souladu se smlouvou dne 18. 11. 2014. Roční nájemné činilo 
58.700,- Kč.  
Je potřeba rozhodnout, co s objektem dále (investice za účelem kolaudace na dílnu, prodej).  
Slabé stránky nemovitosti: jde o nezkolaudovanou stavbu se změnou užívání, velikost stavebního pozemku, 
stavebně-technický stav budovy vyžadující nutné opravy, energetická náročnost provozu budovy.  
RM na svém jednání dne 5.12.2014 doporučila prodej budovy.  
Město objednalo znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé těchto nemovitostí. Dle znaleckého posudku 
č. 196/29/2014 z 24.11.2014 vypracovaného Ing. Jaroslavem Kubátem je tržní cena pozemku 330.000,- Kč 
a tržní cena budovy 276.000,- Kč. 
Prodej by měl být transparentní, jako nejvhodnější se v tomto případě jeví prodej obálkovou metodou. 
Starosta dává hlasovat o usnesení:  
 
Usnesení: 
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„Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2494 a budovy bez č.e./č.p. v obci a 
k.ú. Řevnice obálkovou metodou. Nejnižší přípustná nabídka je 600.000,- Kč.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 

 K bodu 16: 
Region Dolní Berounka – schválení nových Stanov 
Na RM č.5 byla předložena informace o tom, že Svazek obcí v oblasti dolního toku řeky Berounky Region 
Dolní Berounka (dále jen „svazek“) byl založen dne 15. října 1999 v Dobřichovicích k ochraně společných 
zájmů a k zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem 
každou účastnickou obec. Na svazek podle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (dále jen „obecné 
zřízení“) byl transformován přijetím změny stanov dne 14.10.2003 a nové stanovy byly schváleny dne 
9.10.2014 s tím, že platnými se stanou až po schválení zastupitelstvem poslední obce. Členy Regionu jsou: 
Město Dobřichovice, Obec Lety, Obec Karlík, Obec Všenory, Město Řevnice, Město Černošice, Obec Hlásná 
Třebaň, Obec Zadní Třebaň, Městys Karlštejn, Obec Srbsko, Obec Tetín. 
Také bylo na setkání odsouhlaseno, že bude snížen příspěvek na 1 obyvatele z 22,- Kč na částku 11,- Kč. 
Schválení těchto stanov musí být projednáno a schváleno na jednání zastupitelstva města, proto bude tento 
bod zařazen na ZM č. 2 k projednání. RM č. 5 vzala tuto informaci na vědomí a uložila tajemnici předložit 
Stanovy svazku Regionu Dolní Berounka ke schválení zastupitelstvu města. 
Starosta dává hlasovat o usnesení:  
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Stanovy Regionu Dolní Berounka ze dne 9. 10. 2014, které se stanou 
platnými dnem schválení zastupitelstvem poslední obce.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 

 K bodu 17: 
Žádost o prodloužení zápůjčky – ZUŠ Řevnice 
Na RM se obrátila ředitelka ZUŠ Řevnice paní MgA. Ivana Junková se žádostí o prodloužení splátky 
zápůjčky ve výši 200 000,- Kč, která byla ZUŠ poskytnuta městem Řevnice na základě schválení rozhodnutí 
Zastupitelstva města Řevnice ze dne 23. 6. 2014. Důvodem žádosti je zvýšení výdajů školy. V tomto roce 
chce ZUŠ Řevnice provést generální opravu klavírního křídla Föster V. pro odloučené pracoviště v Mníšku 
pod Brdy a další investice spojené s počítačovým dovybavením školy. 
RM č.4 dne 28. 11. 2014 souhlasila s prodloužením splátky zápůjčky ve výši 200.000,- Kč, která byla ZUŠ 
Řevnice poskytnuta městem Řevnice na základě schváleného rozhodnutí ZM dne 23. 6. 2014 a následně 
Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 10. 7. 2014. RM souhlasí s prodloužením splátky zápůjčky do 30. 6. 2016 
a doporučuje prodloužení zápůjčky zastupitelstvu města ke schválení. 
Kolem tohoto bodu byla vedena bouřlivá diskuze, neboť MUDr. Dercová poukázala na to, že když se 
kupovalo nové křídlo do ZUŠ a město na něj přispívalo 250.000,-Kč, paní ředitelka ZUŠ předložila žádost 
s tím, že staré křídlo je neopravitelné, byl k tomu doložen i znalecký posudek a nyní žádá, aby byla splátka 
odložena z důvodu opravy – zřejmě našeho starého křídla – které je v pobočce ZUŠ v Mníšku pod Brdy. Už 
z principu jí toto jednání vadí. Pan Ing. Sudek rovněž poukázal na to, že finanční prostředky budou použity 
pro děti v Mníšku a nikoliv pro děti řevnické. Vidí to tak, že poskytujeme služby někomu jinému a nevidí 
v tom sebemenší logiku. Starosta na základě těchto informací ubezpečil, že zmíněné věci prověří a bude 
zastupitelstvo následně informovat. 
Starosta dává hlasovat o usnesení:  
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města souhlasí s prodloužením splátky zápůjčky ve výši 200.000,- Kč, která byla ZUŠ 
Řevnice poskytnuta městem Řevnice na základě schváleného rozhodnutí ZM dne 23.6.2014 a 
následně Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 10.7.2014 a schvaluje prodloužení splátky zápůjčky do 
30.6.2016.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  

 K bodu 18: 
Schválení smlouvy č. 14213504 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
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Na RM předložil Ing. Mojmír Mikula, vedoucí technických služeb, ke schválení smlouvu o poskytnutí podpory 
ze státního fondu životního prostředí. Jedná se o podporu ve výši 118 397,- Kč  v rámci projektu Systém 
svozu bioodpadů Řevnice. Podkladem pro poskytnutí podpory je akceptovaná žádost města. Dotace je 
určena na spolufinancování akce a příjemci podpory má být rovněž poskytnuta dotace ze SR na 
předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky EU, a to prostředky z Fondu soudržnosti. Dotace ze 
SR bude poskytnuta na základě rozhodnutí MŽP a bude činit maximálně 2 012 763,45 Kč. V roce 2014 
obdrží Město Řevnice pouze část dotace odpovídající cca 70% našich prokázaných nákladů. 
Rada města č. 5 dne 5. 12. 2014 schválila smlouvu č. 14213504 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4, oblast podpory 4.1 - 
Zkvalitnění nakládání s odpady, pověřila starostu města podpisem smlouvy, neboť termín odevzdání smlouvy 
byl dne 5. 12. 2014 a doporučila smlouvu ještě předložit následně ke schválení zastupitelstvu města.  
Před hlasováním ve 22:43 hodin opustila místnost Iveta Kolářová. Přítomno 11 zastupitelů.  
Starosta dává hlasovat o usnesení:  
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 14213504 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4, oblast 
podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 
Ve 22:47 hodin se vrací Iveta Kolářová. Přítomno opět 12 zastupitelů. 
 

 K bodu 19: 
Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku 
od posledního jednání zastupitelstva města 
Radě města je dle §102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích., vyhrazeno mimo jiné zabezpečovat hospodaření 
města podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem 
obce. Město Řevnice má zatím v platnosti Směrnici pro správu rozpočtu Města Řevnice č.4/2009, kde je 
vyhrazeno radě města provádět bez předem projednaného rozpočtového opatření zastupitelstvem města 
pouze přesuny položek v kapitolách navzájem do celkové výše 50 tis. Kč. S ohledem na běžnou praxi, kdy 
rozpočtová opatření ze strany státního rozpočtu nebo kraje vč. plnění přicházejí obcím i v posledních dnech 
rozpočtového roku, bude k zajištění řádného chodu obce potřebné udělit předběžný souhlas radě města 
zastupitelstvem města ke schválení takovýchto rozpočtových opatření na období od posledního zasedání 
zastupitelstva města do konce roku. RM č. 4 dne 28. 11. 2014 souhlasila s předloženým návrhem pověření 
rady města zastupitelstvem města k provádění nezbytných rozpočtových opatření, navazujících na 
rozpočtová opatření státního rozpočtu nebo kraje, v době od posledního zasedání zastupitelstva města do 
konce roku a uložila ekonomickému odboru, po projednání ve finančním výboru, zařadit tento bod 
k projednání a ke schválení zastupitelstvu města. 

Pan Kvasnička v diskuzi se vyjádřil, že by bylo příště vhodné mít k projednávání takovéhoto bodu nějaký 
dokument a předložit ho k projednání finančnímu výboru. 

Starosta dává hlasovat o usnesení:  
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města souhlasí s předloženým návrhem pověření rady města zastupitelstvem města 
k provádění nezbytných rozpočtových opatření, které mají souvislost s financemi z již schválených 
dotačních titulů ale dosud nepřijatého finančního plnění, resp. z nových dosud neschválených 
neinvestičních dotací (např. HZS). Rozpočtovým opatřením se upraví výše příslušné položky na 
straně příjmů a k tomu na druhé straně účelově odpovídající výdaje případně posílení rozpočtové 
rezervy § 6409/pol.  5901. Toto opatření je platné pouze v období od konání posledního zastupitelstva 
města tj. od  17.12.2014 do 31.12.2014. 
Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 
 
 
 
 

 K bodu 20: 
Různé 
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V diskuzi se opět otevřelo téma spojené s opravou křídla pro pobočku ZUŠ na Mníšku pod Brdy. Pan Derco 
mimo jiné uvedl, že čekal již od nového vedení rozklikávací rozpočet a dále reagoval na článek pana 
Skripnika v Ruchu. Byla vedena mezi oběma přítomnými diskuze, načež starosta diskuzi ukončil s tím, že 
tyto věci by se měly vyříkávat jinde než na zastupitelstvu. 
Ing. Sudek poukázal v diskuzi na to, že četl koaliční smlouvu a zdá se mu moc obecná a rád by znal 
podrobnější výstupy a hlavně u úkolů i termíny, ve kterých hodlá nové vedení úkoly plnit.  
Starosta se ohradil vůči tomu, že koaliční smlouva je nekonkrétní s tím, že nyní vznikají komise, bude jim 
dán prostor. Souhlasí však s tím, že koaliční dohoda si zaslouží po čase aktualizaci. 
Z občanů se paní Skalová ptala na revitalizaci zeleně s tím, že se výběrového řízení nemohly účastnit místní 
firmy, neboť byla nastavena velmi přísná měřítka odbornosti. Na to jí bylo odpovězeno, že to bylo 
podmínkami vypsané dotace. 
Padla otázka finanční odměny dobrovolníkům v komisích, MUDr. Dercová poukázala na to, že když se 
zvolení zastupitelé vzdali své odměny, tak by se neměly prostředky investovat do dobrovolníků, protože když 
někdo dělá něco pro obec, předpokládá se, že to dělá s láskou a dělá to rád. 
Pan Derco se ptal starosty, zda se nějak pokročilo v kauze Penco, dostal odpověď, že z důvodu časového 
zaneprázdnění se starosta tomu ještě nevěnoval, ale má v plánu se sejít s vedením společnosti. 
Otevřena byla i otázka vlastnictví loga časopisu Ruch. Pan starosta informoval, že se sešel s paní 
Klempererovou a je ochotna podílet se jednak na modernizaci časopisu i na logu. S tím souvisí i složení 
redakční rady, kterou bude třeba nově ustanovit. 
 

 K bodu 21: 
Závěr 
 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2014 ve 22:47 hod. 
Zápis vyhotoven dne: 18.12.2014. 
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Usnesení 
ze Zastupitelstva města Řevnice č. 2 ze dne 17. prosince 2014 

 
Zastupitelstvo města 
 
A) BERE NA VĚDOMÍ 

 zprávu o činnosti Rady města 

 zprávu o činnosti Finančního výboru 

 zprávu o činnosti Kontrolního výboru 

 informaci jednatele spol. EKOS Řevnice o hospodaření této společnosti 
 
 

 
B) SCHVALUJE 

 Rozpočtové opatření č. 6/2014 s tím, že rozpočet je schodkový, na straně příjmů je rozpočet ve výši 
47 863 tis. Kč a na straně výdajů je rozpočet ve výši 61 971 tis. Kč. Schodek ve výši 14 108 tis. Kč je 
krytý prostředky z minulého období. RO č. 6/2014 je nedílnou přílohou zápisu. 

 rozpočet na rok 2015 jako schodkový na příjmové straně ve výši 120 660 tis. Kč a na výdajové 
straně ve výši 142 461 tis. Kč. Schodek je krytý prostředky z minulého období. Rozpočet na rok 
2015 je nedílnou přílohou zápisu. 
 

 v souladu s § 6 písm. e), v souladu s § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona č.183/2006 
Sb., v platném znění (stavební zákon) Mgr. Ondřeje Skripnika, Ph.D. – místostarostu jako určeného 
zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení nového územního 
plánu sídelního útvaru Řevnice.  
 

 koupi id. 1/2 pozemku parc. č. 423/9, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k. ú. Řevnice od 
pana Jiřího Cihelky, Krčská 994/55, 140 00 Praha 4 za kupní cenu 4.300,- Kč. 
 

 prodej pozemku parc. č. 3518 v obci a k. ú. Řevnice o výměře 87 m
2
 paní Z. P.,  s adresou trvalého 

pobytu 101 00 Praha za kupní cenu 87.000,- Kč. 
 

 Dodatek č. 2 ke Statutu Fondu oprav technického zhodnocení objektu č. p. 928, na základě kterého 
se rozšiřují příjmy fondu o přijaté sponzorské dary účelově určené na opravy budovy č. p. 928. 
Dodatek č. 2 je přílohou usnesení. 

 
záměr prodeje pozemku parc.č. 2494 a budovy bez č.e./č.p. v obci a k.ú. Řevnice obálkovou 
metodou. Nejnižší přípustná nabídka je 600.000,- Kč. 
 

 Stanovy Regionu Dolní Berounka ze dne 9. 10. 2014, které se stanou platnými dnem schválení 
zastupitelstvem poslední obce. 

 

 uzavření smlouvy č. 14213504 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci 
Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4, oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání 
s odpady. 
 

 
C) REVOKUJE 

 usnesení č. 9a) ze zasedání ZM č. 1 dne 5. 11. 2014 a vydává usnesení nové, dle kterého se 
měsíční odměna místostarostovi Mgr. Ondřeji Skripnikovi Ph.D. schvaluje od 5. 11. 2014 ve výši 
24.660,- Kč. 

 usnesení č. 9b) ze zasedání ZM č. 1 dne 5. 11. 2014 pod bodem II c) a vydává usnesení nové, dle 
kterého se měsíční odměna místostarostovi Pavlu Drhličkovi schvaluje od 5. 11. 2014 ve výši 
24.660,- Kč. 

 
 

 
D) SOUHLASÍ 

 s prodloužením splátky zápůjčky ve výši 200.000,- Kč, která byla ZUŠ Řevnice poskytnuta městem 
Řevnice na základě schváleného rozhodnutí ZM dne 23.6.2014 a následně Smlouvy o zápůjčce 
uzavřené dne 10.7.2014 a schvaluje prodloužení splátky zápůjčky do 30.6.2016. 
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 s předloženým návrhem pověření rady města zastupitelstvem města k provádění nezbytných 
rozpočtových opatření, které mají souvislost s financemi z již schválených dotačních titulů ale dosud 
nepřijatého finančního plnění, resp. z nových dosud neschválených neinvestičních dotací (např. 
HZS). Rozpočtovým opatřením se upraví výše příslušné položky na straně příjmů a k tomu na druhé 
straně účelově odpovídající výdaje případně posílení rozpočtové rezervy § 6409/pol.  5901. Toto 
opatření je platné pouze v období od konání posledního zastupitelstva města tj. od  17.12.2014 do 
31.12.2014. 
 

E) UKLÁDÁ 

 určenému zastupiteli Mgr. Ondřeji Skripnikovi, Ph.D., aby spolupracoval s pořizovatelem při 
zpracování a projednání nového územního plánu sídelního útvaru Řevnice. 

 
 
 
 

Zapisovatel: 
Mgr. Renata Henych 

 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 

 
…………………………………                                                      ………………………………………… 
MUDR. Jaroslava Dercová                                                               Ing. Petr Kozák 
 
 
 

Ing. Tomáš Smrčka 
starosta 
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Přílohy: 
 

skupina třída Rozpočet 2015  příjmy v tis. Kč   výdaje v tis. Kč  

1014   útulky pro zvířata 0 40 

1031   pěstební činnost 0 0 

1032   honitba 0 0 

1039   záležitosti lesa jinde nespecifikované 220 0 

    skupina 1 celkem 220 40 

2122   druhotné suroviny 650 1 150 

2212   místní komunikace 0 32 841 

2219   pozemní komunikace - chodníky 0 620 

    skupina 2 celkem 650 34 611 

2310   vodní hospodářství 200 280 

2321   ČOV, splašk. kanalizace 400 4 505 

2333   úpravy drobných vodních toků 0 1 130 

    vodní hospodářství celkem 600 5 915 

3111   MŠ 0 1 148 

3113   ZŠ 0 67 900 

3231   ZUŠ 0 60 

    školství celkem 0 69 108 

3314   městská knihovna 25 584 

3341   městský rozhlas 0 5 

3349   časopis Ruch 130 174 

3392   městské kulturní středisko 164 505 

3399   sbor pro občanské záležitosti 0 13 

3421   podpora využití volného času mládeže 0 300 

3429   ostatní zájmová činnost 0 304 

    kultura a mládež celkem 319 1 885 

3513   lékařská služba první pomoci 0 0 

3612   bytové hospodářství 1 580 1 454 

3613   nebytové hospodářství 675 1 674 

3631   veřejné osvětlení 0 1 565 

3632   hřbitovnictví 836 72 

3633   místní ing.sítě - věcná břemena 20 0 

3635   územní plán 0 600 

3636   územní rozvoj 0 180 

3639   komunální služby 50 4 469 

3721   sběr a svoz nebezpečného odpadu 0 80 

3722   odstraňování komunálního odpadu 0 2 300 

3723   sběr a svoz ostatního odpadu 0 1 985 

3729   ostatní nakládání s odpady - černé skládky 0 100 

3745   veřejná zeleň 0 3 086 

    místní hospodářství celkem 3 161 17 565 

4351   pečovatelská služba 580 1 882 

4357   penzion pro důchodce 0 0 

4341   sociální výpomoc 0 0 

    sociální záležitosti celkem 580 1 882 

5041         

5141   úroky vlastní z půjček 0 290 

5272   krizové řízení (povodně) 0 0 

5311   Městská policie 0 0 

5512   požární ochrana - hasiči 0 225 

6112   zastupitelé 0 1 558 

6114   volby do parlamentu 0 0 

6117   volby do EP 0 0 
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6118   volby prezidenta 0 0 

6149   všeobecná vnitřní správa 0 0 

6171   správa MěÚ 562 7 555 

6310   obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 35 

6320   pojistné majetku - budovy 0 238 

6399   ostatní finanční operace  0 500 

6409   kapitálové výdaje a příjmy z pronájmu 0 0 

6409   ostatní činnosti 2 250 44 

6409   rezerva na rok 2015 0 1 011 

    skupina 5 a 6 celkem 2 862 11 456 

     
skupina třída odvětví RS příjmy v tis. Kč  výdaje v tis. Kč  

  1111 dań z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 6 800 0 

  1112 daň z příjmu fyzických osob 500 0 

  1113 daň z příjmu fyzických osob - kap. Výnosy 800 0 

  1121 daň z příjmu právnických osob 8 000 0 

  1122 daň z příjmu právnických osob za obce 500 0 

  1211 DPH 15 200 0 

  1340 poplatek za provoz systemu sběru a třídění odpadu 2 600 0 

  1341 poplatek ze psů 195 0 

  1342 poplatek za rekreační pobyt 3 0 

  1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 70 0 

  1345 poplatek z ubytovací kapacity 5 0 

  1347 poplatek za provozování hracích přístrojů 2 0 

  1348 poplatek za zhodnocení pozemků 0 0 

  1351 odvod z výtěžku provozování loterií 105 0 

  1355 odvod z VHP 300 0 

  1361 správní poplatky 520 0 

  1511 daň z nemovitostí 3 700 0 

  2460 splátky půjček obyvatel 0 0 

    Daňové příjmy a poplatky celkem 39 300 0 

  2321 dary 0,00 0 

  4111 neinvestiční přij.dotace všeob. 35,60 0 

  4112 dotace ze SR 1 782,00 0 

  4113 dotace ze SFDI 0 0 

  4116 dotace ze státního rozpočtu 280,00 0 

  4121 neinvest.dotace přijaté od obcí 260 0 

  4122 neinvest.dotace přijaté od krajů 700 0 

  4139 převody z vlastních fondů 0 0 

  4211 investiční přijaté dotace SR 39 735 0 

  4213 investiční přijaté dotace SF 9 397 0 

  4216 Ostatní investiční přijaté dotace  0 0 

  4222 Invest.dotace  20 778 0 

  4233 Transfery z EU 0 0 

  5349 Převody vlastním fondům 0 0 

    Dotace celkem 72 968 0 

     
    CELKOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE 120 660 142 461 

     

  
Financování: 

  
  8113 krátkodobé přijaté půjčky 0 0 

  8114 uhrazené půjčky krátkodobě přijaté 0 0 

  8115 financování z prostředků z minulých obd. 23 600 0 

  8123 dlouhodobě přijaté půjčky 0 0 



15 

 

  8124 uhrazené půjčky dlouhodobě přijaté -1 799 0 

  8901 op.z účtů obce nem.char.příjmů a výdajů 0 0 

    financování celkem 21 801 0 

     
rozpočet města CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 142 461 142 461 

     Rozpočet  je schodkový. Příjmy jsou 120 660 tis. Kč a výdaje ve výši 142 461 tis. Kč. 
 Schodek je krytý z prostředků z minulého období. 

  

     návrh ze dne 26.11.2014 ………………….. v.r. 

   
     starosta 

  

 

Rozpočtové opatření č. 6 pro rozpočet roku 2014  
 

     Paragraf/položka rozpočet úprava příjmy  úprava o 

  v Kč v Kč   v Kč 

1112 420 000 500 000 DPFO ze sam. výď. činnosti 80 000 

1121 6 220 000 7 400 000 DPPO 1 180 000 

1211 13 300 000 15 000 000 DPH 1 700 000 

1340 2 140 000 2 400 000 popl. za provoz sys.sběru atd. odpadů 260 000 

1361 460 000 530 000 správní poplatky 70 000 

1511 4 800 000 3 500 000 daň z nemovit. -1 300 000 

2117/2119 0 240 000 met.zm.příjem od ČEZ věc. Břem. 240 000 

2122/2324 650 000 470 000 oprava příjmů od EKO-KOMu dle metod. -180 000 

2310/2139 200 000 420 000 přesun z infrastr. Kanalizací do vodovodu 220 000 

2321/2139 200 000 400 000 Dod. Č. 4 s EKOSEM, na infrastrukt. 200 000 

2321/2139 400 000 180 000 převod ve prospěch infrastr. Vodovodů -220 000 

3725/2324 0 180 000 met.zm.příjem od EKO-KOMu 180 000 

4114 0 41 142 ÚZ 98187 doplatek dotace na volby do zastupitelstva obce 41 142 

4211 7 511 000 0 Dotace z MF na Přístavbu ZŠ ( přesouvá se na r. 2015 ) -7 511 000 

4213 2 296 000 0 dotace od SFŽP na revitalizaci zeleně  -  přesun na r. 2015 -2 296 000 

4213 2 298 334 0 
dotace Systém svozu bioodpadů - IVECO atd., jednání, přijde 
část na přelomu roku  ??? -2 298 334 

4223 7 080 357 680 357 dotace na Přednádraží -  celé se posouvá na r.  2015 -6 400 000 

6409/2119 250 000 10 000 met. převod na §2117/2119 věc. břem. -240 000 

FINANCOVÁNÍ         

8115 25 653 000 21 653 000 
financování z prostředků min. období vzhledem k posunu hl. 
akcí na r. 2015 -4 000 000 

Celkem 
   

-20 274 192 

     

     

   
Paragraf/položka rozpočet úprava výdaje úprava o 

  v Kč v Kč   v Kč 

2212/5171 4 400 000 5 100 000 
dopřes. oprav komunikací Selecká a Raisova, 
Rovinská, Čajkovského + penetrace 700 000 

2212/6121 16 900 000 9 900 000 stavba Přednádraží posun do roku 2015 -7 000 000 

2212/6121 9 900 000 3 500 000 rekonstrukce Husova, Kozinova -6 400 000 

2219/5171 1 000 000 400 000 posílení na silnice -600 000 

2310/6129 200 000 380 000 zvýš. nákladů do infrastruktury na konci roku 180 000 

2321/6121 463 000 200 000 
1. část projekt. dokument. dešť. kanalizace za 
vodou -263 000 

2321/6129 200 000 180 000 
úprava nákladů do infrastruktury, fin. vztah k 
§2310 -20 000 

2333/5171 744 700 761 620 opravy ostatních vodotečí 16 920 

2333/6129 1 210 000 83 490 oprava ret. nádrže Pišťák I. etapa vč. projektu, -1 126 510 
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přesun prací na r. 2015 

3113/6121 12 409 365 1 892 365 
zahájení stavby Přístavba ZŠ ( posun na r. 2015 
) -10 517 000 

3429/5229 10 000 24 820 
Příspěvek GONG o.s. na úhradu úroků dle úvěr. 
smlouvy dle ZM 14 820 

3613/5171   800 000 280 000 
menší rozsah prací (el. a top.) u HZS č. p. 174 
do FO -520 000 

3631/6121 1 120 000 1 370 000 výstavba VO 250 000 

3635/6129 800 000 200 000 posun prací na ÚP -600 000 

3636/6130 189 517 0 změna met. pozemky -189 517 

3639/5137 195 000 225 000 zreálnění skut. potřeb 30 000 

3639/5139 30 000 200 000 zreálnění skut. potřeb 170 000 

3639/6122 510 000 260 000 zreálnění skut. potřeb -250 000 

3639/6123 178 000 228 000 zreálnění skut. potřeb 50 000 

3639/6130 0 189 517 změna met. pozemky 189 517 

3723/6122 2 693 705 1 758 929 
systém svozu bioodpadů - nákup AVIE a dalších 
mech.zapl. 70% záloh -934 776 

3745/6129 2 800 000 0 Revitalizace zeleně (posun do r. 2015) -2 800 000 

5311/5169 350 000 0 
Nákup služeb MP nerealizováno, v r. 2015 bude 
tvořena na mat tech.zabezp.rezerva -350 000 

5512/5137 30 000 10 000 neuskuteč. Nákup DHIM -20 000 

5512/5156 35 000 20 000 zpřesnění spotř. PHM -15 000 

5512/5171 53 000 88 000 zpřesnění oprav 35 000 

6115/5011 0 2 991 ÚZ98187 volby do zastupitelstva obce 2 991 

6115/5021 0 33 169 ÚZ98187 volby do zastupitelstva obce 33 169 

6115/5139 20 000 668 ÚZ98187 volby do zastupitelstva obce -19 332 

6115/5173 0 184 ÚZ98187 volby do zastupitelstva obce 184 

6115/5175 0 4 130 ÚZ98187 volby do zastupitelstva obce 4 130 

6171/5166 250 000 170 000 zpřesnění na porad. služby -80 000 

6171/5168 197 020 277 020 zpřesnění výdajů na ext. počítač. služby 80 000 

6171/5169 758 000 848 000 zpřesnění ext. služeb 90 000 

6171/5171 200 000 110 000 zreálnění oprav -90 000 

6409/5901 862 030 10 536 242 Rozpočtová rezerva 9 674 212 

Celkem 
   

-20 274 192 

     
     doporučeno na zasedání FV dne: 10.12.2014 

  Schváleno na zasedání ZM dne:  17.12..2014 
   


