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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 10. února 2014 v budově Zámečku 

 
Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka 
Tomáš, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Ing. Beneš Josef, Tichý Roman, Ing. Červená Terezie, Ing. Smrčka 
Tomáš, 
Omluveni:  Zavadil Petr, Ing. Buchal Jiří, Ing. Drvota Jiří, Hartman Jan DiS, 
Tajemnice městského úřadu: Mgr. Renata Henych  
 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva:      19:05 hod. 
Čas skončení zasedání zastupitelstva:     24:05 hod. 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 34 občanů. 
 
Program uvedený na pozvánce na zasedání zastupitelstva: 
1)  Zahájení 
2)  Schválení programu 
3)  Diskuze – 30 minut 
4)  Nové zásady pro správu rozpočtu 
5)  Rozhodnutí zastupitelstva o návrzích na pořízení územního plánu (§ 46 SZ)  
6)  Nová smlouva o úvěru 
7)  Pořízení Strategického plánu 
8) Různé 
9) Závěr 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 
Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva přivítáním zastupitelů a přítomných občanů v 19:05 hod.  
 
Zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu s jednacím řádem.  
Starosta konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, protože je 
přítomna nadpoloviční většina zastupitelů z patnáctičlenného zastupitelstva.  
Starosta jmenoval zapisovatelem tajemnici městského úřadu Mgr. Renatu Henych.  Námitka proti jmenování 
zapisovatele vznesena nebyla. 
Starosta jmenoval členy návrhové komise: Ing. Martin Sudek, Roman Tichý 
Starosta jmenoval ověřovateli zápisu: MUDr. Jaroslava Dercová, Mgr. Tomáš Hromádka 
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. 
 

 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 vzhledem k náročnosti programu diskuzi pouze 30 minut. 

Starosta navrhuje za bod č. 7 zařadit jako bod č. 8 - Návrh a zvolení kandidáta na funkci přísedícího u 
Okresního soudu Praha - západ  
 
Starosta čte program tak, jak bude projednáván na ZM: 
Program na zasedání zastupitelstva: 
1)  Zahájení 
2)  Schválení programu 
3)  Diskuze – 30 minut 
4)  Nové zásady pro správu rozpočtu 
5)  Rozhodnutí zastupitelstva o návrzích na pořízení územního plánu (§ 46 SZ)  
6)  Nová smlouva o úvěru 
7)  Pořízení Strategického plánu 
8)  Návrh a zvolení kandidáta na funkci přísedícího u Okresního soudu Praha - západ  
9)  Různé 
10) Závěr 

 
Hlasování o tomto návrhu: 
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Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 3: 
Diskuze – 30 minut 
Starosta otvírá diskuzi. 
paní Kalinová se ptala v diskuzi na kanalizaci, protože se dívala na internet a neviděla žádné vypsané 
dotace. Starosta jí odpověděl, že má informace, že by ještě nějaké dotace mohly být, tak město bude 
vyčkávat. Problém bývá také s nevyřešenými majetkovými vztahy u komunikací. Město se to snaží již 
dlouhou dobu řešit. Dále byl dotaz, jak je to s přidělováním bytů v č.p. 928. Tyto dotazy budou zájemcům 
zodpovězeny přímo na městském úřadě, včetně seznámení se s pravidly pro přidělování těchto bytů. 
RNDr. Ripková měla prosbu, zda by se na info-kanál mohly dávat informace, budou-li se dělat opravy 
komunikací, tak den předem. Některé informace, které by byly důležité, se tam nedostanou. Při opravě 
silnice – den, dva pokud je to naplánováno. Jsou tam Info o haváriích, to je důležité… Měla rovněž 
připomínku k tomu, že v přípravné komisi pro tvorbu strategického plánu není nikdo z lokality za vodou a 
proto by navrhovala do této skupiny zařadit i pana Kramoliše. Starosta jí odpověděl, že bude vyhověno. 
Mgr. Reslová opětovně otevřela kauzu týkající oprav komunikací – zápis z kontrolního výboru. Mgr. 
Hromádka zopakoval přítomným o co  šlo, a rovněž doporučení kontrolního výboru, aby k podobným 
nedostatkům v budoucnosti již nedocházelo. Odpovědní pracovníci za veřejné zakázky města budou 
následně všichni proškoleni a po ukončení kauzy, budou vyvozeny závěry. 
Mgr. Reslová poukázala na to, že hlavní problém je v tom, že nebyly provedeny statické zátěžové zkoušky, 
ale pouze rázové, které neprokazují kvalitu podkladu. Stavební dozor přehlédl důležitou věc, když to 
povoloval a rada města by se na to měla podívat a věnovat tomu pozornost. Pan Borák se stal opět 
stavebním dozorem a toto je taková chyba, že by to město mělo vědět. 
Ing. Šimůnek se vyjádřil v tom smyslu, že pokud je rozdíl v těch zkouškách, je třeba se podívat na to, zda to 
mohlo ovlivnit kvalitu díla a proč se nestupovalo podle projektu, někdy projektant uvede nesprávnou 
formulaci. 
Starosta se vyjádřil, že je to pro něho nová informace a musí se to prošetřit. Pokud někdo rozhodl špatně, 
udělal se špatný postup, nese odpovědnost. 
Ing. Sudek vznesl dotaz na stav prací na investičním výhledu. 
Ing. Tilsch – vedoucí ekonomického odboru informoval přítomné, že připravuje podrobný materiál - 
zevrubnou inventarizaci projektů, budou rozděleny do přehledu města, aby se s tím dalo pracovat.  
Ing. Sudek poukázal na to, že stále není hotový harmonogram investičních akcí a pokud není skutečná vůle 
na straně města uvést to v život, tak to skončí v šuplíku.  
Ing. Tilsch- oponoval, že během přípravy tohoto materiálu dělal velkou rešerši, nikde nemají směrnici ani 
zásady, které chce Ing. Sudek, ani Černošice to nemají. Mají pouze seznam akcí a upravují to podle toho 
jaký je vývoj. 
Pan Schlindenbuch se ptal dále na opravy komunikací, které čekají město v roce 2014. 
Starosta ho informoval, že konkrétní ulice, na které se ptal, jsou tzv. státovky a je to záležitost kraje. 
Paní Kolářová se v diskuzi ptala na to, jak budou pokračovat opravy ulice Čajkovského.  
Starosta ji informoval, že záleží na tom, jestli se sežene odpovídající kvalita materiálu.  
Ing. Rojík opětovně se vrací ke kauze výběrového řízení týkajícího se opravy Revoluční ulice a zápisu 
kontrolního výboru a požaduje, aby zastupitelé vyslyšeli žádost paní Reslové, a vyzývá radu, aby se vyjádřila 
k tomu, že pokud se zjistí pochybení, aby tajemnice jednala.  
Starosta řekl, že radní se k tomu staví tak, že chyby se staly a co se týká odpovědnosti, tak smyslem je, aby 
úřad fungoval lépe, uložili tajemnici, aby poslala lidi na školení a až se kauza uzavře, bude vyvozena osobní 
odpovědnost zaměstnanců,kteří to měli na starosti. Nechce, aby byl ukončen pracovní poměr s některým 
z pracovníků. 
Starosta ukončil diskuzi a pokračuje v programu ZM. 
 

 K bodu 4: 
Nové zásady pro správu rozpočtu 
RM č.137 dne 24.1.2014 souhlasila s návrhem Směrnice č.1/2014 – Zásady pro správu rozpočtu města 
Řevnic, který předložil vedoucí EO Ing. Tilsch. Tato Směrnice dává prostor radě města provádět úpravy 
rozpočtu do 200 000,- Kč a schválení neinvestičních dotací bez omezení.  
Důvodem zpracování této směrnice je zvýšení operativnosti a zajištění předběžné finanční kontroly, kdy 
zasedání zastupitelstva města se konají v intervalu cca 1 x za 2,5 měsíce, a též zamezit možným 
problémům na konci kalendářního roku (po odevzdání podkladů do posledního ZM až do 31.12.roku)– např. 
přijetí různých dotací atd. 
ZM schválilo dosavadní směrnici č.4/2009  dne 15.7.2009,  kde je RM vyhrazena pravomoc rozhodovat o 
přesunech do 50.000,- Kč – č.IV. odst.5) – Bez předem řádně projednaného rozpočtového opatření může 
RM přesouvat v kapitolách navzájem jednotlivé položky do celkové výše 50 000,- Kč. 
Starosta otevřel k tomuto bodu diskuzi. 
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Ing. Sudek v diskuzi vystoupil s tím, že s tím nesouhlasí a že to na něho dělá dojem, že protože špatně 
plánujeme, tak si chceme pomoct tím, že si přesuneme peníze, vychází z toho, že běžné věci se dají na 
zastupitelstvu schválit a ty, na které se zapomnělo, vyplavou na povrch a zastupitelstvo bude o nich vědět. 
Poukázal na to, že na kraji se tomu divili a paní, kam volal, mu říkala, že by to nedoporučovala, je to 
nestandardní postup a nelíbí se mu ani vlastní text směrnice 
Starosta Ing. Sudka upozornil, že důvodem vzniku směrnice byly právě výtky ze strany kontrolního orgánu, 
tedy odboru kontroly krajského úřadu. Rozvíjí se diskuze proč ano, proč ne. 
Ing. Tilsch-se ohrazuje proti tomu, zda se plánuje dobře nebo špatně, smyslem směrnice řešit operativně 
nastalé výjimečné situace. Směrnici mají v Černošcích a mají možnost přesunu až do 500 tis. Kč, 
zastupitelstvo zasedá častěji. Rozhodující je zákon o finanční kontrole, který říká, že by město nemělo 
schvalovat a zaplatit nic, co neschválí zastupitelstvo. Filozofií směrnice je to, že město by nemělo platit něco, 
co není schváleno a bude ještě spoustu věcí, které se objeví mimo zasedání zastupitelstva. Pracovníci 
finanční kontroly říkají, že 50 tis Kč je málo, proto byla navržena úprava na 200 tis. Kč. 
Starosta se ptal, zda Černošice to schvalovali jako směrnici a zda byla schválena zastupitelstvem. Ing.Tilsch 
odpověděl, že zastupitelstvo to samozřejmě schválilo takto, má ty papíry tady sebou i dokonce pověřují 
starostu,aby provedl změny, které přijdou ke konci roku. 
Ing. Kozák rovněž v diskuzi oponuje, že říkal, zda je každý další předpis nutný a proč. Je zastupitelem proto, 
aby věděl, co se v obci děje a posuzoval, co je v obci. V tuto chvíli cítí, že by se kontrola zastupitelstvu 
vymykala a stali se pouze diváky a přihlíželi, co se tady stane. Podle něj se směrnice dělá asi jen proto, aby 
byla směrnice. Všichni vědí, že pokud dojde v obci k havárii, musí město konat. Rozhodně si myslí, že 
takovou směrnici město nepotřebuje. 
Ing. Sudek požaduje, aby byl zaznamenán výsledek hlasování po jménech. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Směrnici č.1/2014 – Zásady pro správu rozpočtu, kterou se ruší 
směrnice č.4/2009 ze dne 15.7.2009.“ 

Pro: 6 zastupitelů Hromádka,Beneš,Dercová,Hruška, Kvasnička, Tichý 

Proti: 3 zastupitelů Smrčka,Kozák, Sudek 

Zdrželo se hlasování: 2 zastupitelů Šimůnek, Červená 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno. 
 

 K bodu 5: 
Rozhodnutí zastupitelstva o návrzích na pořízení územního plánu (§ 46 SZ)  
Podle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
zastupitelstvo rozhoduje o každém návrhu na pořízení územního plánu jednotlivě. Proto se připravuje 
celkem 21 usnesení, aby zastupitelé mohli hlasovat o každém návrhu jednotlivě. Návrh usnesení se 
předkládá v obou variantách, že návrh na pořízení územního plánu dle přílohy bude/nebude projednáván, tj. 
nepřijme-li zastupitelstvo kladný návrh (bude projednáván), musí se hlasovat ještě o záporném návrhu 
(nebude projednáván) tak, aby vždy bylo přijato vždy nějaké usnesení.  
O tom zda návrhy byly, nebo nebyly přijaty, musí obec písemně informovat jednotlivé žadatele a také poslat 
kopii usnesení úřadu územního plánování. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
5/1)  
Město Řevnice  obdrželo dne 17.1. 2012 návrh od LTC Řevnice – Tenisový klub Martiny Navrátilové - 
veden v knize došlé pošty úřadu – Městský úřad Řevnice pod č. j. 0283/2012/Taj/He - na pořízení územního 
plánu, kde navrhovatel žádá o změnu využití na  plochy rekreace a sportu ( v souladu se stávajícím využitím 
pozemků) na pozemcích (orientačně): parc.č.73,74,75/1,75/2 a 75/3 vše v obci a  k.ú. Řevnice. 
 
Usnesení č. 5/1/a:   
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 1 
na pozemku parc. č. 73,74,75/1,75/2 a 75/3 vše v obci a k. ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle 
přílohy č. 1 bude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 
Sb.“ 

Pro: 11 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 
 
5/2)  
Město Řevnice  obdrželo dne 19.1. 2012 návrh od Ing. F.M. - veden v knize došlé pošty úřadu – Městský 
úřad Řevnice pod č. j. 0333/2012/Taj/He - na pořízení územního plánu, kde navrhovatel žádá o změnu 
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využití na  plochu smíšenou, čistě obytnou nebo rekreační s možností výstavby RD nebo rekreačního domku 
na pozemcích (orientačně): parc.č.3699 vše v obci a  k. ú. Řevnice.  
 
Usnesení č. 5/2/a:   
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 2 
na pozemku parc. č. 3699 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 bude 
projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“ 

Pro:  zastupitelů 

Proti: 11 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.  
 
Usnesení č. 5/2/b: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 2 
na pozemku parc. č. 3699 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 
nebude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“ 

Pro: 11 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 
5/3)  
Město Řevnice obdrželo dne 19.1.2012 návrh od RS Bau s.r.o. - veden v knize došlé pošty úřadu – Městský 
úřad Řevnice pod č. j. 0332/2012/Taj/He - na pořízení územního plánu, kde navrhovatel žádá o změnu 
využití na  pozemky určené k zástavbě RD - resp. pouze pro umožnění příjezdu k pozemku č.parc.360 
(určenému k bydlení) účelovou komunikaci, jediný možný přístup na pozemek parc. č. 360 je přes pozemek 
parc. č. 361 (orientačně, vše v obci a  k.ú. Řevnice.  
 
Usnesení č. 5/3/a:  
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 3 
na pozemku parc.č. 361 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 bude 
projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro:  zastupitelů 

Proti: 11 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.  
 
Usnesení č. 5/3/b: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 3 
na pozemku parc. č. 361 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 nebude 
projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“ 

Pro: 11 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 

5/4) 

Město Řevnice  obdrželo dne 6.6.2012 návrh na pořízení územního plánu, kde navrhovatelka M.R.– vedena  
v knize došlé pošty úřadu – Městský úřad Řevnice pod č. j. 2096/2012/Taj/He - žádá o změnu využití na  
pozemky určené k zástavbě RD na pozemcích (orientačně): parc.č.3678/5 vše v obci a  k.ú. Řevnice. 
 
Usnesení č. 5/4/a:   
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 4 
na pozemku parc. č. 3678/5 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 
bude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro:  zastupitelů 

Proti: 11 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.  
 
 
 
 
Usnesení č. 5/4/b: 
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„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 4 
na pozemku parc. č. 3678/5 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 
nebude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro: 11 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 

5/5) 

Město Řevnice  obdrželo dne 11.6.2012 návrh na pořízení územního plánu, kde navrhovatelka Ing. K.Ř. -  
veden v knize došlé pošty úřadu – Městský úřad Řevnice pod č. j. 2142/2012/Taj/He - žádá o změnu využití 
na  pozemky určené k zástavbě RD na pozemcích (orientačně): parc.č.3678/7 vše v obci a  k.ú. Řevnice. 
 

Usnesení č. 5/5/a:   
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 5 
na pozemku parc. č. 3678/7 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 
bude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro:  zastupitelů 

Proti: 11 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.  
 
Usnesení č. 5/5/b: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 5 
na pozemku parc. č. 3678/7 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 
nebude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“ 

Pro: 11 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 
5/6) 

Město Řevnice  obdrželo dne 20.6.2012 návrh na pořízení územního plánu, kde navrhovatel Jan Hazuka - 
veden v knize došlé pošty úřadu – Městský úřad Řevnice pod č. j. 2297/2012/Taj/He - žádá o změnu využití 
na  pozemky určené jako lokalita „Zóna čistého bydlení“ – bytové domy (bývalý areál Autocampu Řevnice), 
pozemky v záplavovém území – případná výstavba bude přizpůsobena vhodnou technologii výstavby na 
pilotech, kdy 1.NP bude tvořit pouze prostor pro krytá parkovací stání, úroveň 2.NP (obytné podlaží) bude 
situována do výšky 30 cm nad max. hladinu vody dosaženou při povodni ze dne 13.8.2002 (pětisetletá voda) 
a 3.NP bude tvořit obytné podkroví (orientačně): parc.č.2727,2728,2729,2730,2731/2,2731/4 a 2731/1 vše 
v obci a  k.ú. Řevnice. 
 

Usnesení č. 5/6/a:   
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 6 
na pozemku parc. č. 2727,2728,2729,2730,2731/2,2731/4 a 2731/1 vše v obci a k. ú. Řevnice na 
pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 bude projednáván v rámci pořizování Územního plánu 
Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro:  zastupitelů 

Proti: 11 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.  
 
Usnesení č. 5/6/b: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 6 
na pozemku parc. č. 2727,2728,2729,2730,2731/2,2731/4 a 2731/1 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení 
územního plánu dle přílohy č. 1 nebude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice 
podle zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro: 11 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 
 

5/7) 
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Město Řevnice  obdrželo dne 20.6.2012 návrh na pořízení územního plánu, kde navrhovatel J. H.- veden 
v knize došlé pošty úřadu – Městský úřad Řevnice pod č. j. 2296/2012/Taj/He - žádá o změnu využití na  
pozemky určené jako lokalita „Zóna čistého bydlení“ (orientačně): parc.č. 3678/6 vše v obci a  k.ú. Řevnice. 
 
Usnesení č. 5/7/a:   
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 7 
na pozemku parc. č. 3678/6 vše v obci a k. ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 
bude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro:  zastupitelů 

Proti: 11 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.  
 
Usnesení č. 5/7/b: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 7 
na pozemku parc. č. 3678/6 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 
nebude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro: 11 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 

5/8) 

Město Řevnice  obdrželo dne 15.6.2012 návrh na pořízení územního plánu, kde navrhovatelé M. a J. C. - 
vedeni v knize došlé pošty úřadu – Městský úřad Řevnice pod č. j. 2258/2012/Taj/He - žádají o změnu 
využití na  pozemky stavební (orientačně): parc. č. 1458/1,1459/1,1455 a 1447/1 vše v obci a  k.ú. Řevnice. 
 

Usnesení č. 5/8/a:   
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 8 
na pozemku parc. č. 1458/1,1459/1,1455 a 1447/1 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního 
plánu dle přílohy č. 1 bude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 
183/2006 Sb.“  

Pro:  zastupitelů 

Proti: 11 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.  
 
Usnesení č. 5/8/b: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 8 
na pozemku parc. č. 1458/1,1459/1,1455 a 1447/1 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního 
plánu dle přílohy č. 1 nebude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona 
č. 183/2006 Sb.“  

Pro:  zastupitelů 

Proti: 11 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.  
 

Usnesení č. 5/8/c:   
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 8 
na pozemku parc. č. 1455 a 1447/1 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 
1 bude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“ 

Pro: 11 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 
5/9) 

Město Řevnice  obdrželo dne 20.3. 2012 návrh na pořízení územního plánu, kde navrhovatelka MUDr. L.S. - 
vedena v knize došlé pošty úřadu – Městský úřad Řevnice pod č. j. 1057/2012/Taj/He - žádá o změnu využití 
na  pozemky stavební pozemek ve smíšeném obytném území (orientačně): parc. č. 2825 vše v obci a 
 k.ú.Řevnice. 
 
Usnesení č. 5/9/a:  
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„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 9 
na pozemku parc. č. 2825 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 bude 
projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro:  zastupitelů 

Proti: 10 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.  
 
Usnesení č. 5/9/b: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 9 
na pozemku parc.č. 2825 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 
nebude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro: 10 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 

5/10) 

Město Řevnice  obdrželo dne 4.5. 2012 návrh na pořízení územního plánu, kde navrhovatelé J. T. a MUDr. 
A. L. - vedeni v knize došlé pošty úřadu – Městský úřad Řevnice pod č. j. 1633/2012/Taj/He - žádají o 
změnu využití na  pozemky – bydlení (výstavba 3 RD) (orientačně): parc. č. 964 vše v obci a  k.ú. Řevnice. 
 
Usnesení č. 5/10/a:   
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 
10 na pozemku parc. č. 964 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 
bude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“ 

Pro:  zastupitelů 

Proti: 11 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.  
 
Usnesení č. 5/10/b: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 
10 na pozemku parc. č. 964 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 
nebude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro: 11 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 

5/11) 
Město Řevnice  obdrželo dne 27.11.2011 návrh na pořízení územního plánu, kde navrhovatelka JUDr. A. 
B.- veden v knize došlé pošty úřadu – Městský úřad Řevnice pod č. j. 2012/Taj/He - žádá o změnu využití na  
pozemky – oplocení a stavba dřevěného přístřešku  (parkování 2 aut, kol apod.) -  (orientačně): parc. č. 
1762/2 a 1762/1 vše v obci a  k.ú. Řevnice. 
 

Usnesení č. 5/11/a:   
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 
11 na pozemku parc. č.1762/2 a 1762/1 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle 
přílohy č. 1 bude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 
Sb.“ 

Pro: 11 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 
5/12) 
Město Řevnice  obdrželo dne 27.11.2011 návrh na pořízení územního plánu, kde navrhovatel M.Ch. - veden 
v knize došlé pošty úřadu – Městský úřad Řevnice pod č. j. 3460/2012/Taj/He - žádá o změnu využití na  
pozemky – zahrada, umožnit obnovu oplocení formou zídky, jedná se o pozemek související s pozemkem 
parc. č. 3588 na němž je situována chata ev. č. 118 vše v obci a  k.ú. Řevnice. 
 
 
Usnesení č. 5/12/a:   
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„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 
12 na pozemku parc. č. 3590 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 
bude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro:  zastupitelů 

Proti: 10 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.  
 
Usnesení č. 5/12/b: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 
12 na pozemku parc. č. 3590 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 
nebude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro: 10 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  

5/13) 
Město Řevnice  obdrželo dne 8.10.2012 návrh na pořízení územního plánu, kde navrhovatelé Ing. J.Š.a I. Š. 
-  vedeni v knize došlé pošty úřadu – Městský úřad Řevnice pod č. j. 3966/2012/Taj/He - žádají o změnu 
využití na  pozemky – bydlení, zmenšit šíři PPZ (plocha přírodní zeleně dle zm.č.2ÚPnSÚ) na 10m, min. 
velikost pozemků na severní straně komunikace schválit menší než 800m2 – pozemek parc. č. 3535 
(pozemek k parc.č.3535/7) vše v obci a  k.ú. Řevnice. 
  
Usnesení č. 5/13/a:   
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 
13 na pozemku parc. ;č. 3535 (pozemek k parc.č.3535/7) vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení 
územního plánu dle přílohy č. 1 bude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle 
zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro:  zastupitelů 

Proti: 11 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.  
 
Usnesení č. 5/13/b: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 
13 na pozemku parc.č. 3535 (pozemek k parc.č.3535/7) vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení 
územního plánu dle přílohy č. 1 nebude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice 
podle zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro: 11 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 

5/14) 
Město Řevnice obdrželo dne 8.10.2012 návrh na pořízení územního plánu, kde navrhovatelé Ing. J.Z. a 
RNDr. V. Z. - vedeni v knize došlé pošty úřadu – Městský úřad Řevnice pod č. j. 3967/2012/Taj/He - žádají o 
změnu využití na  pozemky – bydlení, zmenšit šíři PPZ (plocha přírodní zeleně dle zm.č.2ÚPnSÚ) na 10m, 
min.velikost pozemků na severní straně komunikace schválit menší než 800 m2 - (orientačně): parc. č. 3535 
(pozemek k parc.č.3535/7) vše v obci a  k.ú. Řevnice 
 

Usnesení č. 5/14/a:   

„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 
14 na pozemku parc. č. 3535 (pozemek k parc.č.3535/7) vše v obci a k. ú. Řevnice na pořízení 
územního plánu dle přílohy č. 1 bude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle 
zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro:  zastupitelů 

Proti: 11 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.  
 
 
Usnesení č. 5/14/b: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 
14 na pozemku parc.č. 3535 (pozemek k parc.č.3535/7) vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení 
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územního plánu dle přílohy č. 1 nebude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice 
podle zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro: 11 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 

5/15) 
Město Řevnice obdrželo dne 31.10. 2012 návrh na pořízení územního plánu, kde navrhovatelé A.S. a J.Š. - 
vedeni v knize došlé pošty úřadu – Městský úřad Řevnice pod č. j. 4315/2012/Taj/He - žádají o změnu 
využití na  pozemky – z plochy „přírodní zeleně“ změnit na obytné území (orientačně): parc. č. 3533/7, 
3533/1 a 3533/6 vše v obci a  k.ú. Řevnice. 
 
Usnesení č. 5/15/a:   
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 
15 na pozemku parc. č. 3533/7, 3533/1 a 3533/6 vše v obci a k. ú. Řevnice na pořízení územního plánu 
dle přílohy č. 1 bude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 
183/2006 Sb.“  

Pro:  zastupitelů 

Proti: 11 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.  
 
Usnesení č. 5/15/b: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 
15 na pozemku parc. č. 3533/7, 3533/1 a 3533/6 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu 
dle přílohy č. 1 nebude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 
183/2006 Sb.“ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 

5/16) 
Město Řevnice obdrželo dne 16.11.2012 návrh na pořízení územního plánu, kde navrhovatel V.G. - veden 
v knize došlé pošty úřadu – Městský úřad Řevnice pod č. j. 4558/2012/Taj/He - žádá o změnu využití na  
pozemky – z chatové zástavby změnit na smíšené obytné území (orientačně): parc.č. 3517vše v obci a  k.ú. 
Řevnice. 
 
Usnesení č. 5/16/a:   
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 
16 na pozemku parc. č. 3517 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 
bude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro: 10 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 
5/17) 
Město Řevnice obdrželo dne 3.6.2013 návrh na pořízení územního plánu, kde navrhovatelé J.V. a J.V. - 
veden v knize došlé pošty úřadu – Městský úřad Řevnice pod č. j. 2004/2013Taj/He - žádají o změnu využití 
na  pozemky – část pozemku parc. č. 3054/26 (v šířce 2m) převést do ploch bydlení, zbývající část pozemku 
ponechat v ploše komunikace (ul. Čajkovského š.9m). Majetkový převod na město darováním - (orientačně): 
parc. č. 3054/26 a 3054/24 vše v obci a  k.ú. Řevnice. 
 
Usnesení č. 5/17/a:   
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 
17 na pozemku parc. č. 3054/26 a 3054/24 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle 
přílohy č. 1 bude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 
Sb.“ 
  

Pro: 11 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 
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Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 
5/18) 
Město Řevnice obdrželo dne 8.8.2013 návrh na pořízení územního plánu, kde navrhovatel J.D. -  veden 
v knize došlé pošty úřadu – Městský úřad Řevnice pod č. j. 2921/2013Taj/He - žádá o změnu využití– 
zrušení komunikace na pozemku, řešení komunikace navrhuje např. dle grafické přílohy – přesun na 
pozemek parc. č. 3725/22 - (orientačně): parc. č. 3725/25 vše v obci a  k.ú. Řevnice. 
 
Usnesení č. 5/18/a:   
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 
18 na pozemku parc. č. 3725/25 vše v obci a k. ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 
bude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro: 11 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 

5/19) 
Město Řevnice obdrželo dne 23.9.2013 návrh na pořízení územního plánu, kde navrhovatelé Z.M., J. H. a P. 
H. - vedeni v knize došlé pošty úřadu – Městský úřad Řevnice pod č. j. 3591/2013/Taj/He - žádají o změnu 
využití na  pozemky – rozšíření stávajícího využití (drobná výroba a služby) na sportovní činnosti, činnosti 
spojené se zdravotnictvím, kulturou, sociálními službami, bydlením (orientačně): parc. č. 3676, 3677 a 
3639/6 vše v obci a  k.ú. Řevnice. 
 
Usnesení č. 5/19/a:   
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 
19 na pozemku parc. č. 3676, 3677 a 3639/6 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle 
přílohy č. 1 bude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 
Sb.“  

Pro: 11 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 
5/20) 
Město Řevnice obdrželo dne 4.9.2013 návrh na pořízení územního plánu, kde navrhovatel J. Š. - veden 
v knize došlé pošty úřadu – Městský úřad Řevnice pod č. j. 3276/2013/Taj/He - žádá o změnu využití na  
pozemky – zohlednit v návrhu ÚP skutečnost, že tzv. Hrnčířská strouha není vodním tokem dle rozhodnutí 
okresního úřadu Praha – západ č.j.Vod235-3155/96/R-Kon ze dne 14.11.2001, rozhodnutí potvrzené 
rozhodnutím min.zemědělství č. j. 3290/02-6010 dne 23.4.2002 a další svádění dešťových vod do této 
strouhy není možné  (orientačně): parc. č. „Hrnčířská strouha“ – parc. č. 2,504/4, 2504/1 a další, vše v obci a 
 k. ú. Řevnice. 
 

Usnesení č. 5/20/a:   
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 
20 na pozemku parc. č. „Hrnčířská strouha“ – parc. č. 2, 504/4,2504/1 a další, vše v obci a k. ú. 
Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 bude projednáván v rámci pořizování Územního 
plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro: 11 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 

5/21) 
Město Řevnice obdrželo dne 3.1.2014  návrh na pořízení územního plánu, kde navrhovatelka  B. J. - vedena 
v knize došlé pošty úřadu – Městský úřad Řevnice pod č. j. 0037/2014/Taj/He - žádá o změnu využití na  
pozemky – ze zahrady na stavební pozemek, parcela se nachází v obytné zóně (orientačně): parc. č. 2956/1 
vše v obci a  k.ú. Řevnice. 
 
 
 
Usnesení č. 5/21/a:   
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„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 
21 na pozemku parc. č. 2956/1 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 
bude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro:  zastupitelů 

Proti: 11 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.  
 
Usnesení č. 5/21/b: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 
21 na pozemku parc. č. 2956/1 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 
nebude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“  

Pro: 11 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.  
 

 K bodu 6: 
Nová smlouva o úvěru 
Na RM č.138 dne 2.2.2014 byla předložena informace o tom, že dne 29.1.2014 bylo ukončeno výběrové 
řízení na veřejnou zakázku na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení „Refinancování úvěru od ČS a.s. 
městu Řevnice“  s tím, že do určeného termínu (do 29.01.2014 do 12:00 hod.) byla na město řádně 
doručena pouze jedna nabídka -   konkrétně od České spořitelny a.s. Praha. 

Protože došla jen jedna nabídka, jmenovaná komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v souladu s  
§71 a §84 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a novely č.341/2013 Sb.,obálku neotevřela a 
výběrové řízení zrušila. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozhodnutí komise o neotevření jedné obálky a 
zrušení výběrového řízení nabídek na veřejnou zakázku „Refinancování úvěru od ČS a.s. městu 
Řevnice“ dle zásad zák. 137/2006 Sb., v platném znění.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města ukládá Radě města opakovat výběroví řízení na veřejnou zakázku 
Refinancování úvěru od ČS a.s. městu Řevnice.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 7: 
Pořízení Strategického plánu 
Zastupitelstvo města uložilo RM hledat možnosti zpracování Strategického plánu odbornou firmou, která by 
byla schopna zajistit i jeho projednávání s veřejností.  
V souladu se Směrnicí na zadávání zakázek malého rozsahu bylo provedeno výběrové řízení a RM schválila 
jako vítěze poptávky na akci:  „Návrh variant zapojení veřejnosti do zpracování Strategického plánu města 
Řevnice“ firmu Agora-CE, Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 za nabídkovou cenu 206 000,- Kč bez DPH, 
249 260,- Kč vč. DPH. Dále RM schválila podepsání smlouvy o dílo s vítězným uchazečem na body č.1 a č.2 
dle poptávky v celkové částce 48 000,- Kč bez DPH, tj. 58 080,- Kč vč. DPH a pověřila starostu podpisem 
této smlouvy. Dále RM uložila tajemnici předložit k odsouhlasení ZM další body nabídky. Celková zakázka 
vychází na částku 206 000,- Kč bez DPH, vč. DPH je to 249 260,- Kč. 
Diskuze. 
Bc. Schlindenbuch se vyjádřil, že pokud to bude zpracováno profesionálně, tak to může pomoci k získávání 
dotací, nejsou to vyhozené peníze. 
Starosta reagoval tak, že on to sice cítí trochu jinak, není to malá částka, strategický plán se i v budoucnu 
bude přizpůsobovat dotacím. 
Starosta dále informoval přítomné, že po výběrovém řízení vyšla na povrch informace, že ve vítězné firmě ve 
správní radě zasedá radní pan Zavadil. 
Mgr. Reslová se vyjádřila, že si myslí, že tady to nehraje asi roli, když se jedná o neziskovou organizaci.  
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Ing. Sudek k tomu jen podotkl, že se domníval, že je vhodné tuto věc zmínit už proto, že tady lítají trestní 
oznámení. 
Starosta doplnil, že je to pravda, protože lítají trestní oznámení atd. a proto je dobré tu to říct veřejně, pobavit 
se o tom a pak hlasovat.  
Ing. Kozáka ještě v této souvislosti zajímalo, zda máme nějaký vzor, jak to bude vypadat. 
Starosta uvedl, že vzorové strategické plány neměl. Co se týká pracovních skupin a debat s občany, byly 
navrženy tři skupiny – původně se mělo zúčastnit cca 25 lidí, ale ukazuje se, že bude třeba udělat smíšenou 
jednu skupinu, možná dvě. Schůzka bude podruhé ve středu.  
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města ukládá starostovi podepsat Smlouvu o dílo na akci: „Návrh variant zapojení 
veřejnosti do zpracování Strategického plánu města Řevnice“ s vítězným uchazečem výběrového 
řízení - firmou Agora-CE, Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 na zbývající části (3 a 4) nabídky v celkové 
částce 158 000,- Kč bez DPH,  tj. 191 180,- Kč vč. DPH. 
Zastupitelstvo města dále ukládá ekonomickému odboru tuto částku zahrnout jako výdaj do 
Rozpočtu města 2014 formou rozpočtového opatření.“ 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti: 1 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
22.55 hodin odchází Terezie Červená. 
 

 K bodu 8: 
Návrh a zvolení kandidáta na funkci přísedícího u Okresního soudu Praha - západ  
Na ZM předložila paní Bc. Monika Vaňková žádost o práci na pozici přísedícího Okresního soudu Praha 
západ. Tento návrh je v souladu s ust. § 64, odst. 1 a 3 zákona č.6/2002 Sb., O soudech, soudcích, 
přísedících v platném znění. 
Vzhledem k tomu, že dle tohoto zákona kandidáty do funkce přísedícího navrhují členové zastupitelstva a 
přísedící okresních soudů volí zastupitelstva obcí v obvodu příslušného soudu, je předkládán tento návrh 
zastupitelstvu města ke schválení. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s ust. § 64 odst. 3 zákona č.6/2002 Sb., O soudech, 
soudcích a přísedících, v platném znění navrhuje jako kandidáta do funkce přísedícího Okresního 
soudu Praha – západ paní Bc. Moniku Vaňkovou, Zadní Třebaň.“ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s ust. § 64 odst. 1 zákona č.6/2002 Sb., O soudech, 
soudcích a přísedících, v platném znění volí do funkce přísedícího Okresního soudu Praha – západ 
paní Bc. Moniku Vaňkovou, Zadní Třebaň.“ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 9: 
Různé 
V diskuzi se probíralo: 
Ing. Sudek- Berounská ulice - rozlámané kanálky přes chodníky. 
p. Hruška – dostaly to za úkol TS, pan Kubásek mohl odpovědět, v čem je problém. 
Mgr. Reslová- Ekos – nový jednatel – jeho odměna – rekultivace skládky 
Starosta k bodům uvedl, že v tuto chvíli o mzdě jednatele se jedná, konzultuje se to s právníkem. Co se týká 
financování rekultivace, tam přijdou peníze z reklamace od Eurovie, jedna rovina je provozní a investice – 
jsou peníze bokem, je zpracovávaný plán, cash flow, aby to vyšlo, a lze očekávat, že tam nějaké peníze 
ještě bude muset město poslat, není schopen přesně říct kolik, ale odhaduje to na půl milionu. 
Nový jednatel začne koncem měsíce nebo začátkem března, musí se udělat rada města u notáře. 
Ing. Sudek se ptal, zda už se s ním nějak diskutovalo, že by měl přijít se svým plánem, vizí. 
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Starosta podotkl, že je odborník na vodu, má to postavené na úspoře el.energie a provozních věcí s tím, že 
v motivačních parametrech bude mít 30%. 
Mgr. Reslová poukazuje, že v projektu rekultivace je napsáno, že z protokolu z 9.6.2011 stavba byla 
provedena odlišně od dokumentace. Podle tabulek ty náklady na dokončení jsou 3,6 mil. Kč. A ptá se, zda 
nebude mít zastupitelstvo nic proti tomu, aby si kontrolní výbor prohlédl projektovou dokumentaci a dá mu 
tento úkol. Požaduje vidět rozpočet rekultivace, původní projekt, jestli je zaznamenáno, co se tam stavělo, 
skutečné provedení stavby, peníze, které to stálo. Říká, že si dala úkol a celou dobu na tom pracuje, dělá to 
od začátku, chybí tady moment odpovědnosti a říká to opakovaně a nic jiného nechce. Ví, že jste peníze 
starosta obci ušetřil a vadí jí, že se vezme jednatel a že se neuvažují jiné možnosti, jak s tím Ekosem naložit, 
kdo byl odpovědný za to, že se do Ekosu nalili 4 mil. Kč a za to mohly být opraveny 4 ulice - nic víc, nic míň. 
Kontrolovala to korektně s panem Rojíkem a bude ráda, když se to dotáhne a pan Borák neudělá další 
chybu na Selecké a Raisově. Ještě zdůraznila, že ona žádné trestní oznámení nepodala, chce, aby se řeklo, 
kdo je za to odpovědný, aby úřad fungoval, aby se choval profesionálně a kdo udělal chybu, aby se omluvil, 
řekl, že to spletl jsem. 
Starosta jen dodal, že pan  Zdráhal i pan Cvanciger z té doby odpovědnost nesou, ale pokud se dnes baví o 
číslech, tak je to těžké, kolik. Tu rekultivaci podepisoval pan Zdráhal, to všichni vědí. Odpovědnost za to 
nese.  
 
Mgr. Hromádka navrhuje usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor prověřením rekultivace skládky spol. Ekos Řevnice 
s.r.o.“ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
Pan Hrubý ještě v diskuzi vystoupil s příspěvkem, který se týkal vyjmenování pedagogů a ostatních 
pracovníků, kteří dle jeho informací odešli ze základní školy po nástupu nové paní ředitelky. 
V diskuzi s ním na to téma debatovali MUDr. Dercová a Ing. Sudek. 
 
Bc. Schlindenbuch se ptal na kapacitu základní školy, zda bude dostačující, bylo přijato zase 70 dětí do 
prvních ročníků a na výhled na školní rok 2015-16. Dále na to, co se odehrálo s projektem na přístavbu školy 
a co se odehrává s domem, kde je Penco. 
Starosta ho informoval, že zítra má schůzku s ředitelkou a budou se o tom bavit. Co se týká Penca -  posílali 
právní rozbor a výstupy jsou takové, že do roku 2017 s tím nic město neudělá. Další možné varianty vidí –
„starčevičovská“ přístavba plus přístavba na prvním stupni, přístavba nad jídelnou není reálná. Přeje si, aby 
se tady o tom společně pobavili. Pokud bude mít město kapacitu, tak se sem stále budou přespolní hlásit 
k trvalému pobytu k příbuzným. Čas je podle něho krátký a má pocit, že se tu přemílají věci kolem škol a 
Řevnice budou stále spádovou školou.  
Ing. Sudek v diskuzi uvádí, že on nikdy nebyl proti tomu, aby Řevnice byly spádovou oblastí, ale nemůže být 
řešena na úkor řevnického rozpočtu – místo aby se udělaly nové ulice, tak se postaví škola, kam budou 
chodit přespolní. Je třeba, aby se o to postaraly i ty obce, které by měly spádovost využívat. Když se půjde 
žádat o dotace, je lepší, když tam jde společně víc starostů.  
Bc. Schlindenbuch si myslí, že by bylo vhodné se s projektem lépe seznámit, aby měli všichni lepší 
představu.  
Ing. Černý si myslí, že město má školu rozfrcanou na třech místech a když se škola soustředí na jedno 
místo, tak to je taky důležitý aspekt. 
Pan Hruška navazuje, že v souvislosti s tvorbou územního plánu už dnes se ukazuje, že tu budou další 
domy, budou přibývat další lidi, další děti, musí se počítat s nárůstem dětí do školy. 
Ing. Rojík se v této souvislosti ptal, zda budou stačit městu peníze, protože dotace potřebuje spoluúčast. 
Starosta podal informaci, že nyní má město docela dost rozeběhnuté dotace, má i rezervy, budou se muset 
zvolit priority, ne všechny věci se budou nutně v tomto roce realizovat. Další dotace na školy už nebudou, ty 
děti tady ubývat nebudou, tomu vše nasvědčuje. 
Ing. Hrubý poukazuje podle něj na nepraktičnost navržené přístavby školy.  
 
Ve 23.55 hodin odchází Mgr. Hromádka 
 
 

 K bodu 10: 
Závěr 
 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 11.2.2014 v 24:05 hod. 
Zápis vyhotoven dne: 12.2.2014. 
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Usnesení 

ze Zastupitelstva města Řevnice č. 22 ze dne 10. února 2014 
 
Zastupitelstvo města 
 
A) BERE NA VĚDOMÍ 

 informaci o rozhodnutí komise o neotevření jedné obálky a zrušení výběrového řízení nabídek na 
veřejnou zakázku „Refinancování úvěru od ČS a.s. městu Řevnice“ dle zásad zák. 137/2006 Sb., v platném 
znění. 
 
 
B) SCHVALUJE – BUDE/NEBUDE PROJEDNÁVAT 

 v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 1 na pozemku parc. č. 
73,74,75/1,75/2 a 75/3 vše v obci a k. ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 bude 
projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb. 
 

 v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 2 na pozemku parc. č. 3699 
vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 nebude projednáván v rámci 
pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.“ 

  

 v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 3 na pozemku parc. č. 361 
vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 nebude projednáván v rámci 
pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.  
 

 v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 4 na pozemku parc. č. 3678/5 
vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 nebude projednáván v rámci 
pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb. 
  

 v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 5 na pozemku parc. č. 3678/7 
vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 nebude projednáván v rámci 
pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.  
 

 v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 6 na pozemku parc. č. 
2727,2728,2729,2730,2731/2,2731/4 a 2731/1 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle 
přílohy č. 1 nebude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 
Sb.  
 

 v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 7 na pozemku parc. č. 3678/6 
vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 nebude projednáván v rámci 
pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb. 
  

 v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 8 na pozemku parc. č. 1455 a 
1447/1 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 bude projednáván v rámci 
pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.  
 

 v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 9 na pozemku parc.č. 2825 
vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 nebude projednáván v rámci 
pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.  
 

 v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 10 na pozemku parc. č. 964 
vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 nebude projednáván v rámci 
pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.  
 

 v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 11 na pozemku parc. č.1762/2 
a 1762/1 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 bude projednáván v rámci 
pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb. 
  

 v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 12 na pozemku parc. č. 3590 
vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 nebude projednáván v rámci 
pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.  
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 v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 13 na pozemku parc.č. 3535 
(pozemek k parc.č.3535/7) vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 nebude 
projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb. 
 

 v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 14 na pozemku parc.č. 3535 
(pozemek k parc.č.3535/7) vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 nebude 
projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.  
 

 v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 15 na pozemku parc. č. 
3533/7, 3533/1 a 3533/6 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 nebude 
projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.  
 

 v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 16 na pozemku parc. č. 3517 
vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 bude projednáván v rámci pořizování 
Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.  

  

 v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 17 na pozemku parc. č. 
3054/26 a 3054/24 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 bude projednáván 
v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.  
 

 v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 18 na pozemku parc. č. 
3725/25 vše v obci a k. ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 bude projednáván v rámci 
pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.  
 

 v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 19 na pozemku parc. č. 3676, 
3677 a 3639/6 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 bude projednáván 
v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.  
 
v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 20 na pozemku parc. č. „Hrnčířská 
strouha“ – parc. č. 2, 504/4,2504/1 a další, vše v obci a k. ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy 
č. 1 bude projednáván v rámci pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb. 
 

 v souladu s § 46 odst. 3 zákona  č.183/2006 Sb. rozhodlo, že návrh č. 21 na pozemku parc. č. 
2956/1 vše v obci a k.ú. Řevnice na pořízení územního plánu dle přílohy č. 1 nebude projednáván v rámci 
pořizování Územního plánu Řevnice podle zákona č. 183/2006 Sb.  
 
 
 
C) NESCHVALUJE  

 Směrnici č.1/2014 – Zásady pro správu rozpočtu, kterou se ruší směrnice č.4/2009 ze dne 15.7.2009 
 
 
 
D) UKLÁDÁ 

 Radě města opakovat výběroví řízení na veřejnou zakázku Refinancování úvěru od ČS a.s. městu 
Řevnice. 

 „Zastupitelstvo města ukládá starostovi podepsat Smlouvu o dílo na akci: „Návrh variant zapojení 
veřejnosti do zpracování Strategického plánu města Řevnice“ s vítězným uchazečem výběrového řízení - 
firmou Agora-CE, Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 na zbývající části (3 a 4) nabídky v celkové částce 
158 000,- Kč bez DPH,  tj. 191 180,- Kč vč. DPH. 
 

 Zastupitelstvo města dále ukládá ekonomickému odboru tuto částku zahrnout jako výdaj do 
Rozpočtu města 2014 formou rozpočtového opatření. 
 
 
E) NAVRHUJE 

 v souladu s ust. § 64 odst. 3 zákona č.6/2002 Sb., O soudech, soudcích a přísedících, v platném 
znění navrhuje jako kandidáta do funkce přísedícího Okresního soudu Praha – západ paní Bc. Moniku 
Vaňkovou, nar. 26.9.1976, bytem K hájku 245, Zadní Třebaň. 
 
 
F) VOLÍ 

 v souladu s ust. § 64 odst. 1 zákona č.6/2002 Sb., O soudech, soudcích a přísedících, v platném 
znění volí do funkce přísedícího Okresního soudu Praha – západ paní Bc. Moniku Vaňkovou, nar. 
26.9.1976, bytem K hájku 245, Zadní Třebaň. 
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G) POVĚŘUJE 
 

 pověřuje kontrolní výbor prověřením rekultivace skládky spol. Ekos Řevnice s.r.o. 
 
 
 
 

Zapisovatel: 
Mgr. Renata Henych 

 
Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
MUDr. Jaroslava Dercová                                                              Mgr. Tomáš Hromádka 
…………………………………                                                      ………………………………………… 
 
 

Libor Kvasnička 
starosta 

 


