
 

 

     
ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 27. června 2016 v budově Zámečku 

 
Přítomni: Ing. Beneš Josef, Ing. Kozák Petr, Ing. Smrčka Tomáš, Ing. Hartmann Petr, Kovářová Iveta, MVDr. 
Veverka Vojtěch, MgA. Reslová Marie, Ing. Jan Lojda Ph.D., Kvasnička Libor, Ing. arch. Čermáková Alice, Ing. 
Buchal Jiří, Bc. Cvanciger Miroslav 
Omluven: Mgr. Ondřej Skripnik PhD., MUDr. Jaroslava Dercová, Martin Tamchyna, Mgr. Renata Henych - 
tajemnice 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne  27.6.2016:      19:00hod. 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne 27.6.2016:      22:28 hod. 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 8 (včetně Ing. Kodyma) občanů. 
 
Program uvedený na pozvánce na zasedání zastupitelstva: 
1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Zpráva o činnosti Rady města 
4) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
5) Zpráva o činnosti Finančního výboru 
6) Účetní závěrku za rok 2015 
7) Závěrečný účet města za rok 2015 
8) Rozpočtové opatření č. 3/2016 
9) Diskuze 
10) Dodatek č. 1 ke smlouvě 15253233 – Zateplení a výměna oken- Hasičská zbrojnice  
11) Dodatek č. 1 ke smlouvě 15246343 – Zateplení a výměna oken – jídelna ZŠ 
12) Odkup pozemků parc. č. 645/25 a parc. č. 645/4 – ul. Mírová 
13) Uvolnění finančních prostředků z fondů oprav a technického zhodnocení budov č.p. 928, č.p. 174 

a č.p. 27 
14) Dohoda o narovnání – Klášter dominikánů Praha 
15) Dohoda o projednání záměru vodárenské spolupráce – Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň a Řevnice 
16) Různé 
17) Závěr 

 
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 
Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva přivítáním zastupitelů a přítomných občanů v 19.30 hod.  
 
Zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu s jednacím řádem.  
Starosta konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, protože je 
přítomna nadpoloviční většina zastupitelů z patnáctičlenného zastupitelstva.  
 
Starosta jmenoval zapisovatelem Věru Jaskevičovou.  Námitka proti jmenování zapisovatele vznesena nebyla. 
Starosta jmenoval členy návrhové komise:  Ing. arch. Alice Čermáková a MgA. Marie Reslová. 
Starosta jmenoval ověřovateli zápisu: MVDr. Vojtěch Veverka a Ing. Josef Beneš. 
Starosta informoval přítomné, že z jednání bude pořízen záznam, který bude následně celý uveřejněn na 
webových stránkách města, a proto diskuze bude zapsána jen rámcově.  
V 19:03 hodin přichází zastupitel Ing. Jan Lojda Ph.D., starosta konstatoval, že je nyní přítomno 11 
zastupitelů. 

 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 požaduje doplnit za bod č. 15 bod č. 16) Dotační výzva – „Výstavba a modernizace přestupních 
terminálů“ a bod č. 17) Dotační výzva – „Infrastruktura základních škol“ 
 
Doplněný program na zasedání zastupitelstva pak starosta navrhuje takto: 
 
1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Zpráva o činnosti Rady města 
4) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 



 

 

5) Zpráva o činnosti Finančního výboru 
6) Účetní závěrku za rok 2015 
7) Závěrečný účet města za rok 2015 
8) Rozpočtové opatření č 3/2016 
9) Diskuze 
10) Dodatek č. 1. ke smlouvě 15253233 – Zateplení a výměna oken- Hasičská zbrojnice  
11) Dodatek č. 1. ke smlouvě 15246343 – Zateplení a výměna oken – jídelna ZŠ 
12) Odkup pozemků parc. č. 645/25 a parc. č. 645/4 – ul. Mírová 
13) Uvolnění finančních prostředků z fondů oprav a technického zhodnocení budov č.p. 928, č.p. 174 

a č.p. 27 
14) Dohoda o narovnání – Klášter dominikánů Praha 
15) Dohoda o projednání záměru vodárenské spolupráce – Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň a Řevnice 
16) Dotační výzva – „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ 
17) Dotační výzva – „Infrastruktura základních škol“ 
18) Různé 
19) Závěr 
Hlasování o tomto návrhu: 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: --- Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: --- Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 3: 
Zpráva o činnosti Rady města  
RM se sešla 5x od posledního řádného zasedání zastupitelstva města dne 23.5.2016 a projednala následující:  
RM schválila bezplatné výpůjčky pozemků na náměstí Krále Jiřího Poděbrad za účelem vystavení zboží 
podnikatelům, kteří o tyto výpůjčky požádali. (pan Holý, pan Marek, paní Soukupová, paní Klementová) 
RM schválila pronájmy Lesního divadla. 
RM schválila objednání naplnění databáze pasportu hřbitova.  
RM dále schválila projednat žádosti o dotace došlé v rámci 2. kola dotačního programu Podpora konkrétního 
projektu nebo akce v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a životního 
prostředí nejpozději do 12.7.2016. 
RM schválila manuál pro používání znaku města Řevnice a jednotný vizuální styk pro písemnosti města 
Řevnice a Městského úřadu Řevnice s termínem spuštěný manuálu do konce června. RM schválila na návrh 
starosty reorganizaci Městského úřadu a zřídila odbor kanceláře starosty a investic a tajemnici uložila vypsat 
výběrové řízení na pozici vedoucího úředníka – vedoucího odboru kanceláře starosty a investic s nástupem ke 
dni 1.8.2016. 
RM schválila odměnu ředitelce ZŠ Řevnice paní Mgr. Simoně Škaloudové za provedenou práci v období 
školního roku 2015/2016 ve funkci ředitelky ZŠ Řevnice. 
RM jako zřizovatel ZŠ Řevnice souhlasí se zapojením Základní školy Řevnice do projektu „Obědy dětem“ 
nadačního fondu „Drab foundation – nadační fond“. 
Rada města schválila vítěznou nabídku společnosti Agromak ND s.r.o. sídlem v Jenči  na pořízení žacího 
traktoru Goliath GC XX – 26 4x4 za cenu 253 800,- Kč včetně DPH (rozpočtově kryto z § 3745 položka 6122 
260 000,- Kč). 
RM schválila vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na Nákup vybavení – přístavba 
Základní školy Řevnice za částku 1 789 973,- Kč bez DPH, tj. 2 165 867,- Kč vč. DPH. 
Rada města schválila s ohledem na přiložené informace od právní kanceláře postup jednatele společnosti 
EKOS Řevnice, spol. s.r.o. pana Ing. Davida Kodyma nepodávat proti rozsudku Městského soudu v Praze ve 
věci pokuty uložené ČIŽP kasační stížnost a pokutu z roku 2011 zaplatit. 
Rada města pověřila jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o. pana Ing. Davida Kodyma k právnímu 
ověření dalšího  postupu ke zjištění odpovědnosti společnosti ve věci uložené pokuty. 
RM vzala na vědomí informaci paní Hany Kvasničkové – ředitelky MŠ Řevnice o vzdání se funkce ředitelky 
MŠ Řevnice, nejpozději k 1.9.2016 a vyhlásila konkurs na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Řevnice. 
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o narovnání s Klášterem dominikánů Praha, 
jejímž předmětem  je, že Klášter dominikánů Praha uzná vlastnické právo města Řevnice k pozemkům parc.č. 
1271/1, 1268, 1271/14, 1271/12, 1271/17, 1271/16 a 1271/15 v obci a k.ú. Řevnice a zaváže se, že nebude 
jakkoli toto vlastnické právo města Řevnice zpochybňovat a město Řevnice bezplatně převede pozemky 
parc.č. 3689 a parc.č. 3690/2 v obci a k.ú. Řevnice do vlastnictví Kláštera dominikánů Praha. 
RM schválila vítěze veřejné zakázky Svoz odpadů obcí Řevnicka II – v části směsný komunální odpad (firma 
AVE CZ odpadové hospodářství Praha 10) a v části separovaný odpad (firma Technické služby Hostivice). 
RM schválila Smlouvu o dílo „Rozšíření ČOV Řevnice – Projektová dokumentace a inženýrská činnost“ se 
společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha 5. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Dohodu o právní formě vodárenské spolupráce mezi městem Řevnice a obcemi Zadní Třebaň a Hlásná 
Třebaň (místní část Rovina), jejímž předmětem je péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 
občanů a přání společně a efektivně upravit vztahy při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací. 



 

 

Součástí dohody je též stanovení finančních spoluúčastí obcí na právní pomoci a projektové činnosti na 
rozšíření ČOV. 
RM vydala souhlas s rozšířením provozu Mateřské školy Bambinárium o 1. stupeň základní školy. 
Rada města schválila uzavření Dohody o spolupráci při pořízení architektonické studie se společností NS 
Řevnice a.s., IČ: 04285620 se sídlem Kutnohorská 359/80, Praha 10 – Dolní Měcholupy, PSČ 109 00, jejímž 
předmětem je závazek společnosti NS Řevnice uhradit městu Řevnice polovinu ceny za zpracování 
architektonické studie lokality „Za nádražím“ ve výši 131.890,- Kč (celkem 263.780,- Kč vč. DPH) od arch. 
Pavla Hniličky. 
Rada města schválila nabídku firmy Projekce dopravní Filip s.r.o., Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad 
Labem, IČ: 287 147 92 pro projekt: vyhledávací studie vedení cyklistických tras na území města Řevnice 
v rozsahu: projekční práce a projednání návrhů a zajištění vyjádření správců IS, rozpočet v celkové částce 
105 000,- Kč, tj. 127 050,- Kč vč. DPH. RM uložila zapracovat  cenu nabídky do RO č. 3. 
Rada města uložila jednateli společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. pana Ing. Davidu Kodymovi  prověření 
situace týkající se dodávky pitné vody ze společného zdroje vody obcí Karlík a Lety v lokalitě Za vodou a 
případný návrh možného technického řešení zásobení této části Řevnic z vlastních  zdrojů města na základě 
dopisu obce Lety a informaci o nedostatečné kapacitě vodního zdroje Karlík. 
RM vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2015 s tím, že 
nebyly shledány vážnější nedostatky, a proto je možné schválit Závěrečný účet města bez výhrad. 
RM schválila účetní závěrku za rok 2015 sestavenou ke dni 31.12.2015 a doporučuje ji zastupitelstvu města 
ke schválení. RM projednala Závěrečný účet města Řevnice za rok 2015 společně se Zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2015 vypracovanou Odborem finanční kontroly Krajského 
úřadu Středočeského kraje a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení. Nápravné opatření bylo 
provedeno. RM schválila program na zasedání zastupitelstva města Řevnice. 
RM vzala na vědomí rezignaci paní Marie Hrdé na post předsedkyně a členky redakční rady zpravodaje 
RUCH a rezignaci pana Miroslava Černého na post člena redakční rady. Z tohoto důvodu RM zrušila redakční 
radu, neboť v ní zbyl jen jeden člen a není tedy funkční. Ing. Pavel Černý byl o této situaci vyrozuměn. 
RM schválila vnitřní předpis 1/2016 – Ceník a postup při používání informačních zařízení ve vlastnictví města 
Řevnice s účinností od 1.7.2016. 
RM udělila výjimku z obecně závazné vyhlášky – OZV č. 3/2012, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 
činností, společnosti 2 Q spol. s.r.o. Praha 8 pro obytný soubor Corso Pod Lipami Řevnice v době od 8:00-
19:00 hodin v neděli a o svátcích v termínu od 1.6.2016 - 30.9.2016. 
RM projednala odkup pozemků parc. č. 645/25 a parc.č.645/4 – ul. Mírová a doporučuje koupi pozemků 
zastupitelstvu města ke schválení. 
Rada města schválila uzavření dvou smluv o centralizovaném zadávání (samostatná pro plyn a samostatná 
pro elektřinu), které upravují vzájemná práva a povinnosti města Černošice jako centrálního zadavatele a 
ostatních veřejných zadavatelů (město Řevnice, ZŠ Řevnice, MŠ Řevnice, EKOS Řevnice, spol. s r.o., obec 
Lety a další) ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním centrální poptávky na nákup plynu 
a elektřiny na období 1.1. - 31.12.2017 na komoditní burzu POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., 
IČO: 278 65 444, se sídlem Rybná 14, Praha 1, 110 05. 
Rada města projednala a doporučila zastupitelstvu schválit čerpání prostředků z fondů oprav a technického 
zhodnocení budov č.p. 928,  č.p. 174 a č.p. 27. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere zprávu o činnosti rady města na vědomí.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 4: 
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
Kontrolní výbor se od posledního zasedání ZM nesešel. 
 

 K bodu 5: 
Zpráva o činnosti Finančního výboru 
Finanční výbor se od posledního zasedání ZM sešel 1x, aby projednal rozpočtové opatření č. 3/2016 a 
Závěrečný účet města Řevnice za rok 2015, které doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere zprávu Finančního výboru na vědomí.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 



 

 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 6:  
Účetní závěrka za rok 2015 
Na RM č. 154 dne 6.6.2014 byla předložena informace o tom, že novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s 
účinností od 01.01.2013 byla zastupitelstvům obcí nově stanovena povinnost schvalovat kromě závěrečného 
účtu obce také účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni a to poprvé za rok 2013.  
Proces schvalování závěrečného účtu za rok 2015 není schválením účetní závěrky nijak dotčen a bude 
probíhat dle platných předpisů.  
Rozsah a způsob sestavení roční účetní závěrky obcí a náplň položek jednotlivých výkazů jsou stanoveny 
prováděcí vyhláškou č. 410/2009. V rámci sestavení závěrky k rozvahovému dni 31.12.2015 byly zaúčtovány 
všechny známé účetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením Města v roce 2015. Město 
zpracovalo předepsané výkazy účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2015 a v termínu je zaslalo 
prostřednictvím Krajského úřadu do CSÚIS MF ČR. Zaslané výkazy prošly nastavenými kontrolami v tomto 
systému a splňují základní výkazové a mezivýkazové vazby. (Přílohy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty). 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Řevnice sestavenou ke dni 31.12.2015.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:    Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
V 19:39 hodin se dostavil zastupitel Bc. Miroslav Cvanciger.  
 

 K bodu 7: 
Závěrečný účet města za rok 2015 
EO předkládá ke schválení návrh Závěrečného účtu s tím, že Inventarizace majetku města byla provedena 
v souladu se Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků (vnitřní předpis č.3/2014) a na základě nařízení 
starosty města k zahájení inventarizace majetku města Řevnice za rok 2015 ze dne 24.11.2015 ke dni 
31.12.2015. Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. Výše 
nehmotného a hmotného majetku v pořizovací hodnotě představovala 773 789 243,31 Kč (viz. přehled 
v závěrečném účtu za rok 2015). 
V roce 2015 město nezastavilo žádný movitý majetek, neručilo svým majetkem a nehospodařilo s majetkem 
státu. Nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, neuzavřelo žádnou novou smlouvu o převzetí dluhu, o 
převzetí ručitelského závazku. Uskutečnilo pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 
137/2006 Sb.). 

 
Město Řevnice v roce 2015 uzavřelo s Čs. spořitelnou smlouvy o přijetí těchto úvěrů: 
 

1. Krátkodobý přijatý úvěr ve výši 8 200 000,- Kč na akci „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru 
vlakového nádraží“ - úvěr byl jednorázově splacen 31. 8. 2015 

2. Krátkodobý přijatý úvěr ve výši 7 000 000,- Kč na akci „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších 
objektů v Řevnicích“ -  úvěr byl jednorázově splacen 31. 12. 2015 

3. Krátkodobý přijatý úvěr ve výši 6 400 000,- Kč na akci „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších 
objektů v Řevnicích, etapa II“ – jednorázový termín splatnosti 31. 5. 2016 

4. Dlouhodobý přijatý úvěr ve výši 5 000 000,- Kč na akci „Přístavba Základní školy Řevnice“ – měsíční 
splátky ve výši 106 383,- Kč, termín splacení do 31. 8. 2019 

5. Dlouhodobý přijatý úvěr ve výši 1 832 787,- Kč na zakoupení traktoru ZETOR Proxima 90 
s příslušenstvím – měsíční splátky ve výši 38 184,- Kč, termín splacení do 31. 12. 2019 

 
Město Řevnice uzavřelo smlouvy o poskytnutí a přidělených uvedených dotací. Zastupitelstvo města Řevnice 
dotace schválilo a přijalo: 

1. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Systém svozu bioodpadů“ ve výši 
608 895,85 Kč 

2. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně 
ve městě Řevnice“ ve výši 2 173 448,25 

3. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zateplení budovy základní školy v Řevnicích 
č.p. 600“ ve výši 4 666 786,78 Kč. 



 

 

4. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zateplení, výměna oken a kotle budovy 
jídelny ZŠ – Město Řevnice“ ve výši 1 923 591,70 Kč 

5. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zateplení, výměna oken a kotle 1. stupeň 
ZŠ – Město Řevnice“ ve výši 3 074 620,88 Kč 

6. Dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na akci „Zkvalitnění dopravní obslužnosti 
ZŠ a dalších objektů v Řevnicích“ ve výši 7 516 510,99 Kč 

7. Dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na akci „Zkvalitnění dopravní obslužnosti 
v prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“ ve výši 9 584 392,63 Kč 

8. Dotace z Ministerstva financí ČR na akci „Město Řevnice – přístavba ZŠ Řevnice“ ve výši 
27 599 000,- Kč   

 
Rozpočtové příjmy po konsolidaci dosáhly v roce 2015 celkové výše 113 195 804,07 Kč.  
Rozpočtové výdaje po konsolidaci byly v roce 2015 realizovány ve výši 141 153 326,08 Kč. 
Na běžných účtech převedeny do roku 2016 finance ve výši 10 108 459,19 Kč. 

 
Stavy na účtech: 31.12.2015 
 
U České spořitelny a.s.: 
Základní běžný účet :                                                       5 580 675,05  Kč 
Účet sociální fond:                                                 4 559,92  Kč 
Účet Zkvalitnění dopravní obslužnosti II. etapa:                59 305,41  Kč 
Účet Sbírka na umělecké předměty ZŠ:           3 300,00  Kč 
Účet blokace pro ČS:                                                                    0,00  Kč 
Účet Dopravní obslužnost ZŠ                                                       0,00  Kč 
Účet Kanalizace                                                                              0,00  Kč 
Účet Sbírka Lesní divadlo                                                             0,00   Kč 
Fond oprav čp. 29 - Zámeček:                                             371 521,00  Kč 
Fond oprav čp. 27:                                  446 058,39  Kč 
Fond oprav čp. 174 - HZS:                                 416 756,62  Kč 
Fond oprav čp. 928 - Penzion:                                         1 934 503,82  Kč 
Depozita:                                    440 541,16  Kč  
 
U České národní banky: 
Základní účet :                                    851 237,82 Kč 

 
Úvěry a půjčky ke splácení: 
 
Úvěr ČS a.s.: Dlouhodobé úvěry                                              - 12 724 719,29 Kč 
                       Krátkodobý úvěr                                                   - 6 400 000,00 Kč 
Půjčka SFŽP nesplacený zůstatek jistiny k 31. 12. 2015:        - 3 723 482,90 Kč  
  

 
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města: 
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, za rok 2015 byly předloženy 
Radě města Řevnice a jsou uloženy na Ekonomickém odboru MěÚ Řevnice. 

 

Příspěvková organizace Hospodářský výsledek 
(+ zisk/ - ztráta) v Kč 

Základní škola Řevnice 211 008,36 

Mateřská škola 184 703,80 

Základní umělecká škola 219 937,40 

 
Výsledek přezkoumání hospodaření města Řevnice Odborem finanční kontroly Krajského úřadu 
Středočeského kraje 
Hospodaření města za rok 2015 přezkoumal ve dnech 5. 11. 2015 a 23. 5. – 24. 5. 2016 Odbor finanční 
kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, podle zákona č. 420/2004 Sb. ve znění předpisů pozdějších a 
v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) s tímto závěrem: 
Byly zjištěny následující  nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod  § 10 odst. 3 
písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. 

Byly zjištěny nedostatky spočívající v: 

C2)  nesprávnosti vedení účetnictví  



 

 

Dle inventurního soupisu účtu 028 byl zjištěn stav Kč 4.618.404,67, ve výkazu Rozvaha k 31. 12. 2015 
vykázána částka Kč 4.622.216,17, dále dle inventurního soupisu 378 byl zjištěn stav Kč 445.826,06, ve 
výkazu Rozvaha k 31. 12. 2015 částka Kč 435.256,26. 

Bude napraveno při projednání a schválení Závěrečného účtu za rok 2015. 

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání - tyto chyby a nedostatky jsou 
specifikovány v oddíle C) pod písm. a) zprávy. 

Účetní závěrka Základní školy Řevnice byla schválena radou města až 3. 7. 2015. Na Protokolu o 
schválení účetní závěrky ZŠ Řevnice uvedeno datum schválení radou města dne 30. 6. 2015. V tomto 
datu se však zasedání Rady města Řevnice nekonalo.  

Nedostatky byly odstraněny, byla přijata opatření (nastaveny kontrolní mechanismy), aby se tyto chyby 
neopakovaly. 

Kompletní zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2015 je přílohou Závěrečného 
účtu města Řevnice za rok 2015. 
 
Starosta informoval, že v návrhu závěrečného účtu se vyskytuje tato chyba: dotace na akci „Město Řevnice – 
přístavba ZŠ Řevnice“ ve výši 27 599 000,- Kč byla poskytnuta Ministerstvem financí ČR, nikoli z Regionální 
rady regionu soudržnosti Střední Čechy (článek 2., bod 8.). 
Tato chyba bude opravena dodatkem k závěrečnému účtu, který bude schvalován současně se závěrečným 
účtem.  
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Řevnice za rok 2015 bez výhrady společně se 
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2015 vypracovanou Odborem 
finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Zastupitelstvo města současně schvaluje 
dodatek k Závěrečnému účtu města Řevnice za rok 2015, kterým se opravuje textová chyba v článku 
2., bodu 8.: dotace na akci „Město Řevnice – přístavba ZŠ Řevnice“ ve výši 27 599 000,- Kč byla 
poskytnuta Ministerstvem financí ČR, nikoli Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy. 
Závěrečný účet včetně dodatku je nedílnou součástí zápisu.“  

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:    Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 8: 
Rozpočtové opatření č. 3/2016 
Na jednání rady města dne 22.6.2016 (viz. zápis č. 82) byl předložen ke schválení návrh Rozpočtového 
opatření č. 3/2016, které bylo projednáno ve finančním výboru dne 23.6.2016 a doporučeno zastupitelstvu 
města ke schválení. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2016, které upravuje schválený rozpočet na 
rok 2016 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 5 648 824,32 Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2016 na straně příjmů 64 675 920,35 Kč a na straně výdajů 
62 017 386,35 Kč.“   

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:    Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 9: 
Diskuze – v diskuzi vystoupili níže uvedení občané: 
p. Černý – dotaz k RUCHu: kam docházejí příspěvky, které posílal, není žádná zpětná vazba 
Na dotaz odpověděla paní místostarostka. Dále se pan Černý dotazoval na značení u cyklostezky, na dotaz 
odpověděl starosta. 



 

 

p. Arnoldová – rozpočtové opatření č. 3/2016, větve stromů přesahující do veřejného prostranství, dodržování 
vyhlášek – psi pohybující se volně na veřejném prostranství, údržba vodního toku v Chodské ulici, dohoda 
s církví, reorganizace městského úřadu. Na dotazy paní Arnoldové odpověděl starosta. 
p. Pražská – v ulici Slunečná teče neustále dešťová voda, u lávky není značen směr chůze pro pěší ve směru 
do Řevnic a ze Řevnic, podchod je velmi tmavý a špinavý, kameny jsou kluzké, dále žádá o odstranění 
laviček. Na dotazy paní Pražské odpověděl starosta.  
p. Sudek – projekt přednádraží, starosta konstatoval, že projekt přednádraží se bude projednávat, je jedním 
z bodů doplněného programu dnešního zasedání.  
 

 K bodu 10: 
Dodatek č. 1 ke smlouvě 15253233 – Zateplení a výměna oken- Hasičská zbrojnice 
Zastupitelstvu je předkládán ke schválení dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 15253233 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR. Dle dohody se mění výše dotace ze státního rozpočtu na akci: 
„Zateplení a výměna oken budovy hasičské zbrojnice – Město Řevnice“. Výše dotace se navyšuje na           
169 652,45 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu se mění na částku maximálně 2 884 091,65 Kč. Hodnota 
navýšení Dotace SF (státní fond) je  ve výši 209 538,37 Kč a Dotace SFŽP ve výši 12 325,78 Kč. Obě částky 
rada města uložila EO zapracovat jako navýšené čerpání podpory do RO č. 3/2016. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 15253233 o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí ČR. Dle dohody se mění výše dotace ze státního rozpočtu na 
akci: Zateplení a výměna oken budovy hasičské zbrojnice – Město Řevnice. Výše dotace se navyšuje 
na 169 652,45 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu se mění na částku maximálně 2 884 091,65 Kč.“  

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:    Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 11: 
Dodatek č. 1 ke smlouvě 15246343 – Zateplení a výměna oken – jídelna ZŠ 
Zastupitelstvu je předkládán ke schválení dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 15246343 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR. Dle dohody se mění výše dotace ze státního rozpočtu na akci: 
„Zateplení a výměna oken budovy jídelny ZŠ – Město Řevnice“. Výše dotace se navyšuje na 122 829,55 Kč a 
výše dotace ze státního rozpočtu se mění na částku maximálně 2 088 102,35 Kč. Hodnota navýšení  Dotace 
SF je ve výši 269 244,30 Kč a Dotace SFŽP je ve výši 15 837,90 Kč. Obě částky rada města uložila EO 
zapracovat jako navýšené čerpání podpory do RO č. 3/2016. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 15246343 o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí ČR. Dle dohody se mění výše dotace ze státního rozpočtu na 
akci: Zateplení a výměna oken budovy jídelny ZŠ – Město Řevnice. Výše dotace se navyšuje na 
122 829,55 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu se mění na částku maximálně 2 088 102,35 Kč.“  

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:    Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 12: 
Odkup pozemků parc. č. 645/25 a parc. č. 645/4 – ul. Mírová 
Rada města na svém jednání dne 8.6.2016 doporučila zastupitelstvu schválit odkup pozemku  parc.č. 645/4 
v obci a k.ú. Řevnice, orná půda, o výměře 21 m

2
 a odkup pozemku parc.č. 645/25 v obci a k.ú. Řevnice, orná 

půda, o výměře 118 m
2
, který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 645/3 na základě geometrického plánu č. 

2171-31/2016 vyhotoveného Ing. Petrou Honákovou, IČ: 69906548, ověřeného úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem Ing. Janem Kubrichtem dne 22.5.2016 a potvrzeného Katastrálním pracovištěm 
Praha-západ dne 30.5.2016 pod č. 4203/2016. 
Jedná se o část ulice Mírová. Odkup pozemku bude uskutečněn za dohodnutou kupní cenu 100,- Kč/m

2
, za 

kterou město pozemky pod komunikacemi již několik let vykupuje. Celková kupní cena za oba pozemky tedy 
činí 13.900,- Kč (21 + 118 = 139 m

2
).  



 

 

Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 645/4 v obci a k.ú. Řevnice, orná půda, o 
výměře 21 m

2
 a odkup pozemku parc.č. 645/25 v obci a k.ú. Řevnice, orná půda, o výměře 118 m

2
, který 

vznikl oddělením z pozemku parc.č. 645/3 na základě geometrického plánu č. 2171-31/2016 
vyhotoveného Ing. Petrou Honákovou, IČ: 69906548, ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským 
inženýrem Ing. Janem Kubrichtem dne 22.5.2016 a potvrzeného Katastrálním pracovištěm Praha-západ 
dne 30.5.2016 pod č. 4203/2016 od J. H., 252 30 Řevnice za celkovou kupní cenu 13.900,- Kč (100,- 
Kč/m

2
).“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 13: 
Uvolnění finančních prostředků z fondů oprav a technického zhodnocení budov č.p. 928, č.p. 174 a č.p. 
27 
Rada města na svém jednání dne 15.6.2016 doporučila zastupitelstvu města schválit čerpání prostředků 
z fondů oprav a technického zhodnocení budov č.p. 928,  č.p. 174 a č.p. 27 v tomto rozsahu:  

Rok Účel 
Fond oprav 
budovy č.p. 

Čerpání prostředků 
z fondů oprav v Kč 

2016 
Oprava dřevěného podbití střechy, výměna vadných částí, 
nový nátěr, oprava kabřincového soklu  928 150 000,00 

2016 

Výměna střešních oken v podkrovních bytech, včetně 
nového střešního lemování a úpravy sádrokartonových 
konstrukcí v interiéru, celkem 11 ks 928 200 000,00 

2016 
Rekonstrukce zvonkového systému, který je z části 
nefunkční 928 200 000,00 

2016 Oprava havarijního stavu střechy 27 30 000,00 

2016 Zateplení budovy HZS  174 199 190,97 

 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskusi vystoupil p. Kvasnička – požaduje, aby stavební technik pohlídal finanční prostředky na rekonstrukci 
zvonkového systému v bytovém domě č.p. 928. Navržené čerpání prostředků pokládá za drahé. Dále 
navrhuje zvážit, zda neprovést u bytového domu č.p. 27 rekonstrukci střechy.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje čerpání prostředků z fondů oprav a technického zhodnocení budov 
č.p. 928,  č.p. 174 a č.p. 27 v tomto rozsahu:  

Rok Účel 
Fond oprav 
budovy č.p. 

Čerpání prostředků 
z fondů oprav v Kč 

2016 
Oprava dřevěného podbití střechy, výměna vadných 
částí, nový nátěr, oprava kabřincového soklu  928 150 000,00 

2016 

Výměna střešních oken v podkrovních bytech, včetně 
nového střešního lemování a úpravy sádrokartonových 
konstrukcí v interiéru, celkem 11 ks 928 200 000,00 

2016 
Rekonstrukce zvonkového systému, který je z části 
nefunkční 928 200 000,00 

2016 Oprava havarijního stavu střechy 27 30 000,00 

2016 Zateplení budovy HZS  174 199 190,97 

 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:    Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 



 

 

 K bodu 14: 
Dohoda o narovnání – Klášter dominikánů Praha 
Klášter dominikánů Praha byl v minulosti vlastníkem pozemků parc. č. (dle katastru nemovitostí) 1271/1, 1268, 
1271/14, 1271/12, 1271/17, 1271/16, 1271/15, 3690/2, 3689 v katastrálním území Řevnice (dále jen 
„předmětné pozemky“). 
Předmětné pozemky jsou v současné době zapsány v katastru nemovitostí jako vlastnictví Města Řevnice. 
Klášter dominikánů Praha podal dne 18. prosince 2015 u Okresního soudu Praha – západ žalobu, kterou 
zpochybnil vlastnické právo Města Řevnice k předmětným pozemkům a navrhl určení vlastnického práva 
k nim pro Českou republiku (dále jen „žaloba“). Řízení je vedeno u Okresního soudu Praha – západ pod sp. 
zn. 3 C 417/2015. 
Klášter dominikánů Praha zastává právní názor, podle kterého předmětné pozemky nejsou ve vlastnictví 
města Řevnice z důvodu jejich blokace podle § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k 
půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění účinném do 31. prosince 2012, případně podle § 3 odst. 1 
zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Na základě toho Klášter 
dominikánů Praha usiluje ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi, aby soud určil, že vlastníkem předmětných pozemků je Česká republika, což 
by umožnilo vydání předmětných pozemků Klášteru dominikánů Praha postupem podle § 6 nebo § 7 zákona 
č. 428/2012 Sb. 
Město Řevnice zastává právní názor, že je vlastníkem předmětných pozemků, když vlastnické právo k nim 
nabylo na základě § 1 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb.  o přechodu některých věcí z majetku České republiky 
do vlastnictví obcí ke dni 24.5.1991. 
Smluvní strany usilují o korektní vzájemné vztahy a o spolupráci. Z toho důvodu zahájily v lednu 2016 jednání 
o smírném překonání rozdílných právních názorů na vlastnictví předmětných pozemků. Proto mají v úmyslu 
uzavřít dohodu o narovnání, kterou budou mezi nimi narovnána veškerá sporná práva nebo pochybná 
vzájemná práva a povinnosti. Klášter dominikánů Praha uzná vlastnické právo města Řevnice k pozemkům 
parc. č. 1271/1, 1268, 1271/14, 1271/12, 1271/17, 1271/16 a 1271/15 v katastrálním území Řevnice a zaváže 
se, že nebude jakkoli toto vlastnické právo města Řevnice zpochybňovat a město Řevnice bezplatně převede 
pozemky parc. č. 3689 a 3690/2 v katastrálním území Řevnice do vlastnictví Kláštera dominikánů Praha. 
Pozemek parc.č. 3689 má výměru 327 m

2 
a v katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha, neplodná 

půda. Pozemek parc.č. 3690/2 má výměru 829 m
2 

a v katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha, 
ostatní komunikace. Oba se nacházejí v lokalitě Vrážka. 
Dle zákona o obcích musí být před rozhodnutím zastupitelstva o uzavření dohody o narovnání zveřejněn 
záměr města bezúplatně převést nemovitost na dobu minimálně 15 dní na úřední desce. Je vhodné, aby o 
záměru rozhodl orgán obce, který je oprávněn rozhodnout o uzavření dohody o narovnání, tj. zastupitelstvo. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi vystoupili p. Buchal, p. Kvasnička a starosta. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezplatně převést pozemky parc. č. 3689 a parc. č. 3690/2 
v obci a k.ú. Řevnice do vlastnictví Kláštera dominikánů Praha, IČO: 49629891, se sídlem Husova 
234/8, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00 a to v rámci plnění dohody o narovnání, kterou má město 
Řevnice v úmyslu uzavřít s Klášterem dominikánů Praha.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:    Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 15: 
Dohoda o projednání záměru vodárenské spolupráce – Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň a Řevnice 
Po dohodě představitelů obcí Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň a města Řevnice je předložen návrh dohody o 
projednání záměru vodárenské spolupráci. Účelem je zajistit odpovídající péči o vodovody a kanalizace pro 
veřejnou potřebu v těchto obcích a poskytnutí zkušeností a vědomostí nabytých při provozu vodovodu a 
kanalizace v Řevnicích. Cílem je vytvoření právní formy vyznačující se kompletním výkonem vlastnických práv 
a povinností při provozování a budování svěření infrastruktury. Součástí dohody je též stanovení finančních 
spoluúčastí obcí na právní pomoci a projektové činnosti na rozšíření ČOV. 
Rada města č.80 dne 8.6.2016 projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o projednání 
záměru vodárenské spolupráce mezi městem Řevnice a obcemi Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň (místní část 
Rovina), jejímž předmětem je péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a přání 
společně a efektivně upravit vztahy při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací. Součástí dohody je 
též stanovení finančních spoluúčastí obcí na právní pomoci a projektové činnosti na rozšíření ČOV.  
 
Starosta otvírá diskuzi. 



 

 

Pan Kvasnička navrhuje, aby vodárenská společnost nebyla akciovou společností dále, aby majetek města 
nebyl vkládán do cizí společnosti. Dále se přidávají do diskuze pan Sudek, Buchal, Kozák, Reslová, Hrubý, 
Lojda a Kodym.   
Starosta dává hlasovat o protinávrhu usnesení: 
 
Protinávrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města zavazuje radu města k tomu, aby neprojednávala v souvislosti se vznikem nové 
vodárenské společnosti ty varianty, které by obsahovaly převod stávající infrastruktury na tuto 
společnost.“ 

Pro:   2 Zastupitelů 

Proti:   1 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:   9 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno. 
 
Starosta dává hlasovat o usnesení dle programu:  
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o projednání záměru vodárenské spolupráce mezi městem 
Řevnice a obcemi Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň (místní část Rovina), jejímž předmětem je péče o 
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a přání společně a efektivně upravit vztahy 
při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací. Součástí dohody je též stanovení finančních 
spoluúčastí obcí na právní pomoci a projektové činnosti na rozšíření ČOV.“ 

Pro:   7 Zastupitelů 

Proti:   2 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:   3 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno. 
 
Starosta opět dává hlasovat o novém protinávrhu usnesení: 
 
Protinávrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o projednání záměru vodárenské spolupráce mezi městem 
Řevnice a obcemi Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň (místní část Rovina) v souvislosti s projektovou 
přípravou výstavby rozšíření a modernizace ČOV Řevnice a napojení částí obcí Zadní Třebaň a Hlásná 
Třebaň. Součástí dohody je též stanovení finančních spoluúčastí obcí na právní pomoci a projektové 
činnosti na rozšíření ČOV. Tato dohoda nezavazuje ani jednoho z účastníků k založení společnosti, 
vstupu do společnosti či ke vkladu majetku do společnosti.“ 

Pro:   8 Zastupitelů 

Proti:   - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:   4 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 16: 
Dotační výzva – „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“  
Dne 7.3.2016 vyhlásil IROP novou Výzvu č. 24 z operačního programu 06-Integrovaný regionální operační 
program s názvem: “Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ s platností od 14.3.2016 do 2.9.2016. Ve 
spolupráci s firmou ACCON managers & partners, s.r.o., Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7 – Bubeneč, byla 
prověřena možnost podání žádosti o dotaci v rámci výše uvedené výzvy na dokončení přednádražního 
prostoru. Projekt zahrnuje dostavbu parkovacích míst, výstavbu přístřešku pro kola, umístění nové 
autobusové zastávky a úpravu „pěší zóny“ se samostatným jízdním pruhem pro cyklisty v ulici Pod Lipami. 
Situace zpracovaná na základě návrhu Arch. P. Hniličky je k nahlédnutí v podkladech. Maximální částka 
poskytované dotace je ve výši 90% způsobilých výdajů. Předpokládané výdaje na realizaci projektu činí 13,3 
mil. včetně DPH. 
Starosta předává slovo projektantovi panu Sovinovi, který seznámil přítomné zastupitele a občany 
s projektovou dokumentací pro změnu územního rozhodnutí. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskusi vystoupil p. Kvasnička, p. Smrčka, p. Sudek, p. Kozák, p. Reslová, p. Čermáková.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na dokončení přednádražního prostoru 
v rámci výzvy č. 24 z operačního programu 06-Integrovaný regionální operační program s názvem 
“Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ vyhlášené IROP.“ Předpokládané výdaje na realizaci 
projektu činí 13,3 mil. včetně DPH, maximální částka poskytované dotace je 90% způsobilých výdajů.“ 
 



 

 

Pro:  7 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  5  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno. 
 
Probíhá diskuse. Zastupitelé Kvasnička, Beneš, Buchal a p. Sudek nesouhlasí s takto předloženou 
projektovou dokumentací z důvodů menšího počtu parkovacích stání.  
Starosta upozorňuje na nutnost schválení usnesení z důvodů časové tísně (žádost o dotaci je potřeba podat 
do září 2016) a navrhuje vytvoření 5 členné pracovní skupiny ze zastupitelů, která bude intenzivně 
spolupracovat s projektantem. Žádost o dotaci je nutné podat nejpozději v září 2016, proto je město v časové 
tísni. Pan Kvasnička vyjadřuje obavu, zda bude opoziční zastupitel v pracovní skupině respektován.  
 
Starosta dává po diskusi opakovaně hlasovat o původním návrhu usnesení: 
 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na dokončení přednádražního prostoru 
v rámci výzvy č. 24 z operačního programu 06-Integrovaný regionální operační program s názvem 
“Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ vyhlášené IROP.“ Předpokládané výdaje na realizaci 
projektu činí 13,3 mil. včetně DPH, maximální částka poskytované dotace je 90% způsobilých výdajů.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:    Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
Starosta prohlašuje, že pracovní skupinu svolá v co nejkratším termínu. 
 

 K bodu 17: 
Dotační výzva – „Infrastruktura základních škol“  
V srpnu 2016 je předpokládaný termín pro vyhlášení nové výzvy IROP č. 58 s názvem: “Infrastruktura 
základních škol“ s platností od 08/2016 do 02/2017. Ve spolupráci s firmou ACCON managers&partners, 
s.r.o., Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7 – Bubeneč, byla prověřena možnost podání žádosti o dotaci v rámci 
výše uvedené výzvy na zakoupení vybavení do nové části budovy č. p. 600. Výzva je zaměřena primárně na 
vybavení odborných učeben, kterých by mohlo být v případě kladného posouzení žádosti až polovina 
z celkového počtu 10 kmenových tříd. Předpokládané výdaje na vybavení budovy přístavby základní školy 
jsou ve výši 2,5 mil. Kč vč. DPH. Maximální částka poskytované dotace je předpokládána ve výši 90% 
způsobilých výdajů.  
Starosta otvírá diskuzi.  
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na zakoupení vybavení budovy 
přístavby základní školy v rámci výzvy č. 58 s názvem „Infrastruktura základních škol“ vyhlášené 
IROP“. Předpokládané náklady na zakoupení vybavení pro budovu přístavby základní školy činí 2,5 
mil. Kč včetně DPH, maximální částka poskytované dotace je 90% způsobilých výdajů.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:    Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 18: 
Různé – žádný bod k diskuzi 
 

 K bodu 19: 
Závěr 
 
 
 
 
Příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice je plánováno na září 2016, termín bude upřesněn. 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 27.6.2016 ve 22:28 hodin. 
Zápis vyhotoven dne 27.6.2016. 
 
 
 



 

 

 

Usnesení 
ze zápisu č. 13 Zastupitelstva města Řevnice dne 27.6.2016 

 
Zastupitelstvo města 
 
A) BERE NA VĚDOMÍ: 

 zprávu o činnosti rady města. 

 zprávu KV. 

 zprávu FV. 
 

B) SCHVALUJE:  

 účetní závěrku města Řevnice sestavenou ke dni 31.12.2015. 

 Závěrečný účet města Řevnice za rok 2015 bez výhrady společně se Zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2015 vypracovanou Odborem finanční kontroly 
Krajského úřadu Středočeského kraje. Zastupitelstvo města současně schvaluje dodatek 
k Závěrečnému účtu města Řevnice za rok 2015, kterým se opravuje textová chyba v článku 2., 
bodu 8.: dotace na akci „Město Řevnice – přístavba ZŠ Řevnice“ ve výši 27 599 000,- Kč byla 
poskytnuta Ministerstvem financí ČR, nikoli Regionální radou regionu soudržnosti Střední 
Čechy. Závěrečný účet včetně dodatku je nedílnou součástí zápisu. 

 Rozpočtové opatření č. 3/2016, které upravuje schválený rozpočet na rok 2016 tak, že se na 
straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 5 648 824,32 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí 
rozpočet města na rok 2016 na straně příjmů 64 675 920,35 Kč a na straně výdajů 62 017 386,35 
Kč.   

 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 15253233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR. Dle dohody se mění výše dotace ze státního rozpočtu na akci: Zateplení a výměna 
oken budovy hasičské zbrojnice – Město Řevnice. Výše dotace se navyšuje na 169 652,45 Kč a 
výše dotace ze státního rozpočtu se mění na částku maximálně 2 884 091,65 Kč.  

 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 15253233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR. Dle dohody se mění výše dotace ze státního rozpočtu na akci: Zateplení a výměna 
oken budovy hasičské zbrojnice – Město Řevnice. Výše dotace se navyšuje na 169 652,45 Kč a 
výše dotace ze státního rozpočtu se mění na částku maximálně 2 884 091,65 Kč. 

 koupi pozemku parc. č. 645/4 v obci a k.ú. Řevnice, orná půda, o výměře 21 m
2
 a odkup pozemku 

parc.č. 645/25 v obci a k.ú. Řevnice, orná půda, o výměře 118 m
2
, který vznikl oddělením 

z pozemku parc.č. 645/3 na základě geometrického plánu č. 2171-31/2016 vyhotoveného Ing. 
Petrou Honákovou, IČ: 69906548, ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem 
Ing. Janem Kubrichtem dne 22.5.2016 a potvrzeného Katastrálním pracovištěm Praha-západ dne 
30.5.2016 pod č. 4203/2016 od J. H., 252 30 Řevnice za celkovou kupní cenu 13.900,- Kč (100,- 
Kč/m

2
). 

 čerpání prostředků z fondů oprav a technického zhodnocení budov č.p. 928,  č.p. 174 a č.p. 27 
v tomto rozsahu:  

Rok Účel 
Fond oprav 
budovy č.p. 

Čerpání 
prostředků z fondů 
oprav v Kč 

2016 
Oprava dřevěného podbití střechy, výměna vadných 
částí, nový nátěr, oprava kabřincového soklu  928 150 000,00 

2016 

Výměna střešních oken v podkrovních bytech, 
včetně nového střešního lemování a úpravy 
sádrokartonových konstrukcí v interiéru, celkem 11 
ks 928 200 000,00 

2016 
Rekonstrukce zvonkového systému, který je z části 
nefunkční 928 200 000,00 

2016 Oprava havarijního stavu střechy 27 30 000,00 

2016 Zateplení budovy HZS  174 199 190,97 

 záměr bezplatně převést pozemky parc. č. 3689 a parc. č. 3690/2 v obci a k.ú. Řevnice do 
vlastnictví Kláštera dominikánů Praha, IČO: 49629891, se sídlem Husova 234/8, Praha 1 – Staré 
Město, PSČ 110 00 a to v rámci plnění dohody o narovnání, kterou má město Řevnice v úmyslu 
uzavřít s Klášterem dominikánů Praha. 

 Dohodu o projednání záměru vodárenské spolupráce mezi městem Řevnice a obcemi Zadní 
Třebaň a Hlásná Třebaň (místní část Rovina) v souvislosti s projektovou přípravou výstavby 
rozšíření a modernizace ČOV Řevnice a napojení částí obcí Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň. 
Součástí dohody je též stanovení finančních spoluúčastí obcí na právní pomoci a projektové 



 

 

činnosti na rozšíření ČOV. Tato dohoda nezavazuje ani jednoho z účastníků k založení 
společnosti, vstupu do společnosti či ke vkladu majetku do společnosti. 

 záměr podání žádosti o dotaci na dokončení přednádražního prostoru v rámci výzvy č. 24 z 
operačního programu 06-Integrovaný regionální operační program s názvem “Výstavba a 
modernizace přestupních terminálů“ vyhlášené IROP.“ Předpokládané výdaje na realizaci 
projektu činí 13,3 mil. včetně DPH, maximální částka poskytované dotace je 90% způsobilých 
výdajů. 

 záměr podání žádosti o dotaci na zakoupení vybavení budovy přístavby základní školy v rámci 
výzvy č. 58 s názvem „Infrastruktura základních škol“ vyhlášené IROP“. Předpokládané náklady 
na zakoupení vybavení pro budovu přístavby základní školy činí 2,5 mil. Kč včetně DPH, 
maximální částka poskytované dotace je 90% způsobilých výdajů. 

 
C) NESCHVALUJE:  

 Zastupitelstvo města zavazuje radu města, aby neprojednávala v souvislosti se vznikem nové 
vodárenské společnosti ty varianty, které by obsahovaly převod stávající infrastruktury na tuto 
společnost. 

 „Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o projednání záměru vodárenské spolupráce mezi 
městem Řevnice a obcemi Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň (místní část Rovina), jejímž předmětem 
je péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a přání společně a efektivně 
upravit vztahy při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací. Součástí dohody je též 
stanovení finančních spoluúčastí obcí na právní pomoci a projektové činnosti na rozšíření ČOV. 

 
 

 
Zapisovatel: 

Věra Jaskevičová 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 

 
…………………………………                                                           ………………………………………… 
     MVDr. Vojtěch Veverka                                                                             Ing. Josef Beneš 
 
 
 
 
                                                          ………………………………… 
                                                                      Ing. Tomáš Smrčka 
                                                                               starosta 
 


