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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 26. září 2016 v budově Zámečku 

 
 
Přítomní zastupitelé: Ing. Smrčka Tomáš (starosta), Ing. Hartmann Petr, Kovářová Iveta, MgA. Reslová Marie 
(až od 19:25 hod.), Ing. Jan Lojda Ph.D., Kvasnička Libor, Ing. arch. Čermáková Alice (až od 19:13 hod.), Mgr. 
Skripnik Ondřej Ph.D., MUDr. Dercová Jaroslava, Tamchyna Martin, MVDr. Veverka Vojtěch, Ing. Kozák Petr, 
Ing. Beneš Josef (až od 19:12 hod.), Ing. Buchal Jiří  
Nepřítomností zastupitelé: Bc. Cvanciger Miroslav (omluven) 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne 26.9.2016:      19:07 hod. 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne 26.9.2016:     21:42 hod. 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 12 občanů. 

Návrh programu zasedání: 

1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu zasedání 
3) Zpráva o činnosti rady města  
4) Zpráva o činnosti finančního výboru 
5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
6) Prezentace investičního záměru protipovodňových opatření Řevnice – firma Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba a.s. 
7) Změna dotačních podmínek projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží 

v Řevnicích“ 
8) Rozpočtové opatření č. 4/2016 
9) Veřejnoprávní smlouva s obcí Jíloviště o výkonu úkolů obecní policie 
10) Veřejnoprávní smlouva s obcí Lety o výkonu úkolů obecní policie 
11) Diskuze – 45 minut 
12) Záměr podání žádosti o dotaci na etapu II. revitalizace sídelní zeleně z Operačního programu Životní 

prostředí SFŽP ČR – cíl „Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech“   
13) Záměr podání žádosti o dotaci na pořízení kompostérů pro občany z Operačního programu Životní 

prostředí SFŽP ČR – cíl „Prevence vzniku odpadu“   
14) Různé 
15) Závěr 

 
 
 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 

 K bodu 1: 
Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
 
Jednání Zastupitelstva města Řevnice zahájil starosta města Ing. Tomáš Smrčka v 19:07. Konstatoval, že 
jednání bylo svoláno v souladu s jednacím řádem a ve smyslu zákona o obcích a je usnášeníschopné, neboť při 
zahájení zasedání je přítomno 11 zastupitelů. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů. 
 
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva města je ustanovena p. Alice Bečková, 
zaměstnankyně městského úřadu. Námitka proti určení zapisovatele vznesena nebyla. 
 
Ověřovateli zápisu byli starostou navrženi p. Buchal a p. Veverka. 
Hlasování o tomto návrhu. 
 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: -  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu p. Buchala a p. Veverku. 

 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: p. Tamchyna a p. Skripnik. 
Hlasování o tomto návrhu. 
 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-4-zlepsit-kvalitu-prostredi-v-sidlech?id=31
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Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo zvolilo návrhovou komisi ve složení: p. Tamchyna a p. Skripnik. 

Starosta informoval přítomné, že z jednání bude pořízen zvukový a obrazový záznam, který bude následně celý 
uveřejněn na webových stránkách města, a proto diskuze bude zapsána pouze 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 zařadit do programu jako bod č. 14 „Informaci o průběhu pořizování nového územního plánu“.  
Přišel zastupitel p. Beneš (v 19:12 hod.) a zastupitelka p. Čermáková (v 19:13 hod.). Starosta konstatuje, že je 
přítomno 13 zastupitelů. 
Žádné další návrhy ani námitky nebyly podány. 
 
Hlasování o doplnění navrženého programu zasedání o bod č. 14 „Informaci o průběhu pořizování nového 
územního plánu“.  

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

 
Starosta konstatoval, že program zasedání byl schválen v tomto znění: 
 
1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu zasedání 
3) Zpráva o činnosti rady města  
4) Zpráva o činnosti finančního výboru 
5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
6) Prezentace investičního záměru protipovodňových opatření Řevnice – firma Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba a.s. 
7) Změna dotačních podmínek projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží 

v Řevnicích“ 
8) Rozpočtové opatření č. 4/2016 
9) Veřejnoprávní smlouva s obcí Jíloviště o výkonu úkolů obecní policie 
10) Veřejnoprávní smlouva s obcí Lety o výkonu úkolů obecní policie 
11) Diskuze – 45 minut 
12) Záměr podání žádosti o dotaci na etapu II. revitalizace sídelní zeleně z Operačního programu Životní 

prostředí SFŽP ČR – cíl „Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech“   
13) Záměr podání žádosti o dotaci na pořízení kompostérů pro občany z Operačního programu Životní 

prostředí SFŽP ČR – cíl „Prevence vzniku odpadu“  
14) Informace o průběhu pořizování nového územního plánu  
15) Různé 
16) Závěr 

 
 

 K bodu 3: 
Zpráva o činnosti rady města  
Starosta přednesl zprávu o činnosti rady města. Rada města se v období 22.6. – 16.9.2016 sešla 11 krát a 
projednala následující (viz. zápisy č. 82 – č. 92):  
Rada města udělila výjimku z velikosti pozemku pro přestavbu rekreační chaty na rodinný dům nebo 
novostavbu rodinného domu na pozemcích parc. č. 3114 a parc.č. 3115 v obci a k.ú. Řevnice.  
Rada města schválila: 
- uzavření darovacích smluv na přijetí finančních darů na rekonstrukci areálu Lesního divadla v celkové výši 

120.000,- Kč. 
- uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Protipovodňová opatření Řevnice – Investiční záměr“, 

uzavřené s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., kterým se prodloužil termín pro projednání 
záměru s příslušnými subjekty do 5.8.2016. 

- uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci projektovou dokumentaci „Přednádražní prostor v 
Řevnicích“ s Ing. Jiřím Sovinou Ph.D., kterým se prodloužil termín pro projednání dokumentace 
s příslušnými subjekty do 31.7.2016. 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-4-zlepsit-kvalitu-prostredi-v-sidlech?id=31
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- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Redesing webových stránek www.revnice.cz“ s firmou 
as4u.cz, s.r.o., kterým se prodloužil termín pro předání díla na 31.8.2016. 

- uzavření smlouvy o tvorbě zpravodaje RUCH za paušální odměnu ve výši 15.000,- Kč za jedno číslo 
zpravodaje (za letní dvojčíslo činí paušální odměna 25.000,- Kč). 

- bezplatnou výpůjčku areálu Lesního divadla dne 24.9.2016 za účelem konání otevřeného závodu v severské 
chůzi „Nordic Walking Challenge ČR“. 

- odměnu ředitelce ZUŠ Řevnice paní MgA. Ivaně Junkové za odvedenou práci v období školního roku 
2015/2016 ve funkci ředitele ZUŠ Řevnice a také za organizování společenských aktivit mimo hlavní činnost 
ZUŠ. 

- uzavření Smlouvy o poskytování služeb spočívajících v nakládání se separovaným odpadem s firmou 
Technické služby Hostivice a  

-  uzavření Smlouvy o poskytování služeb spočívajících v nakládání se směsným komunálním odpadem se 
společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

- bezplatnou výpůjčku 2 tříd v přízemí budovy č.p. 64 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích 
Základní umělecké škole Řevnice na dobu od 1.9.2016 do 30.6.2017. 

-  pronájem bytu č. 1,  č. 4, č. 6  a  č. 3 v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu 
určitou do 31.7.2017 nájemcům, kteří vyučují v ZŠ Řevnice. 

-  zřízení a vymezení věcného břemene zřízení, umístění, opravování a provozování zařízení distribuční 
soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona pro ČEZ Distribuce a.s. a uzavření 4 příslušných smluv o 
zřízení věcného břemene. 

-  rozdělení dotací na podporu konkrétního projektu nebo akce na rok 2016 v rámci II. kola a uzavření 
příslušných veřejnoprávních smluv. 

-  uzavření smlouvy o dílo se společností Pavel Hnilička Architekti, s.r.o., IČ: 2849077 na zpracování 
architektonické studie lokality „Za nádražím“, za částku ve výši 218.000,- Kč bez DPH, tj. 263.780,- Kč vč. 
DPH. 

-  zadání vypracování I. etapy projektové žádosti tj. do stádia akceptace projektu modernizace Sběrného dvora 
z dotace MŽP (SFŽP) firmě KAPEX s.r.o. za 80.000,- Kč bez DPH. 

-  uzavření příkazní smlouvy s Ing. arch. Dariou Balejovou Bártovou, jejímž předmětem je konzultační a 
poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu města Řevnice v oblastech architektury a 
urbanismu a to za sjednanou cenu 350,- Kč /hod. včetně DPH v předpokládaném rozsahu 
v předpokládaném rozsahu 300 hodin za rok. 

-  uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, 
a.s., jejímž předmětem je poskytování poradenských a konzultačních služeb objednateli při založení nového 
subjektu pro provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v regionu Řevnic. 

-  pronájem Lesního divadla za účelem konání festivalu dětských skupin scénického tance "TANEC V BABÍM 
LÉTĚ" dne 10.9.2016 za nájemné 2.500,- Kč bez DPH. 

-  koupi automobilu značky Ford pro Sbor dobrovolných hasičů Řevnice od společnosti Auto Trutnov s.r.o., IČ: 
25931270 spolufinancovanou dotacemi z MV a Středočeského kraje. 

-  uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Protipovodňová opatření Řevnice – Investiční záměr“ 
s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., kterým se prodlužuje termín pro projednání záměru 
s příslušnými subjekty do 31.8.2016.  

-  uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou ACCON managers & partners, s.r.o., na 
přípravu a organizační zajištění žádosti o dotaci na projekt „Přednádraží prostor Řevnice“ v následujícím 
finančním rozsahu: podání žádosti za 25 000,- Kč, studie proveditelnosti za 95 000,- Kč a organizace 
výběrového řízení na zhotovitele za 35 000,- Kč (uvedené ceny jsou bez DPH). 

-  uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou ACCON managers & partners, s.r.o. na 
přípravu a organizační zajištění žádosti o dotaci na projekt „Nákup vybavení – přístavba Základní školy 
Řevnice“ v následujícím finančním rozsahu: podání žádosti za 20 000,- Kč, studie proveditelnosti za 75 000,- 
Kč bez DPH a dotační monitoring za 10 000,- Kč (uvedené ceny jsou bez DPH). 

-  uzavření Smlouvy o dílo na opravu asfaltového souvrství na křižovatce Pražská/Alšova s firmou ČNES 
dopravní stavby a.s. za částku 169 569,88 Kč vč. DPH. 

-  uzavření Smlouvy o dílo na doplnění silničních obrubníků v ulici Pražská s firmou ČNES dopravní stavby 
a.s., za částku 103 591,91 Kč vč. DPH. 

-  zábor veřejného za účelem provozování cirkusové produkce ve dnech 29.8. - 2.9.2016 na Malém náměstí 
v Řevnicích za celkovou částku 3.000,- Kč. 

-  odměnu odcházející ředitelce Mateřské školy Řevnice paní Haně Kvasničkové za práci odvedenou ve funkci 
ředitelky MŠ Řevnice. 

-  uzavření smlouvy o dílo s firmou HES stavební s.r.o. na realizaci akce „Rekonstrukce části ulice Žižkova“ za 
cenu 2.418.815,13 Kč vč. DPH na základě provedeného výběrového řízení. 

-  uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění odpadového hospodářství uzavřené dne 31.12.2015 mezi 
městem Řevnice a společností EKOS Řevnice, spol. s r.o., kterým se nahrazuje příloha č. 2 Ceník služeb 
v celém rozsahu. 

-  s účinností od 1.9.2016 nový ceník služeb sběrného dvora v Řevnicích a svozu odpadu pro podnikatele 
předložený společností EKOS Řevnice spol. s r.o. 
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-  uzavření smlouvy o dílo s firmou ALMEA s.r.o. na realizaci akce „Obnova lesních porostů po kalamitě“ na 
základě provedeného výběrového řízení za  cenu 2.082.003,44 Kč včetně DPH. 

-  uzavření smlouvy o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel s obcí Vestec, za nájemné 200,- 
Kč bez DPH za 1 hodinu pronájmu + 20 % z celkového příjmu (na základě předloženého výkazu o počtu 
naměřených vozidel a výši uložených blokových pokut za kalendářní měsíc). 

-  uzavření smlouvy o dílo se společností HES stavební s.r.o. na rekonstrukci části ulice Karlštejnská na 
základě poptávkového řízení za cenu 247.748,- Kč vč. DPH. 

-  uzavření smlouvy o dílo se společnosti Císařka servis s.r.o. na akci „Demolice objektu č.p. 736“  na základě 
provedené poptávky za cenu 376.900,- Kč vč. DPH. 

-  zadání poptávky na zakázku malého rozsahu „Správce městského lesa“. 
 
Rada města jmenovala: 
- paní Pavlínu Neprašovou novou ředitelkou MŠ Řevnice na základě vyhlášeného konkurzu s účinností od 

1.9.2016.  
- pana Pavla Plichtu vedoucím Odboru kancelář starosty a investic.  
- redakční radu zpravodaje RUCH v tomto složení: Miroslav Černý, Jakub Svoboda a Jiří Podzimek.  

 
Rada města souhlasila: 
-  s návrhem dělení pozemku parc.č. 3533/1, dle kterého bude v souladu s platným územním plánem oddělen 

z pozemku parc.č. 3533/1 také pozemek pro budoucí pokračování ulice Sochorova a pozemek budoucí 
pokračování ulice Mírová. 

-  s umístěním sídla spolku Dětská lidová muzika NOTIČKY, z.s., IČ: 70806071 v budově „Zámečku“ na adrese 
Mníšecká č.p. 29, 252 30 Řevnice. 

-  s uzavřením smlouvy o poskytování služeb spočívajících v nakládání se separovaným odpadem mezi 
společnosti EKOS Řevnice s.r.o. a firmou Technické služby Hostivicel. 

-  s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb spočívajících v nakládání se směsným komunálním odpadem 
mezi společnosti EKOS Řevnice s.r.o. a frimou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

 
Rada města pověřila ředitelku Mateřské školy Řevnice paní Pavlínu Neprašovou správou budovy č.p.  676  
v Mníšecké ulici a ředitele Základní školy Řevnice Mgr. Tomáše Řezníčka správou budovy č.p. 600 ve Školní 
ulici, budovy č.p. 622 v ulici Legií a komplexu budov č.p. 901 v Revoluční ulici. 
 
Rada města uložila: 
- jednateli společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o. Ing. Davidu Kodymovi objednat na základě provedené 

poptávky zpracování auditu hospodaření společnosti se zaměřením na identifikaci odpovědnosti za pokutu 
ve výši 300.000,- Kč vyměřenou v roce 2011 společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o. Českou inspekcí 
životního prostředí. 

- ekonomickému odboru aktualizovat smlouvu mezi městem Řevnice a společností EKOS Řevnice, spol s r.o. 
ve věci správy vodních zdrojů a zajistit přípravu realizace úkolů ze zprávy o posouzení ochranných pásem 
vodních zdrojů.   

 
Rada města vzala na vědomí: 
- výroční zprávu společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za rok 2015. 
- aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Řevnice, která odráží stav majetku svěřeného 

příspěvkové organizaci Mateřská škola Řevnice k hospodaření ke dni 7.9.2016 - rozšíření o kuchyňský 
nábytek v ceně 109.864,- Kč včetně DPH. 

 
Starosta otvírá rozpravu. 
Přišla zastupitelka p. Reslová (v 19:25 hod.). Starosta konstatuje, že je přítomno 14 zastupitelů. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 22.6. – 16.9.2016.“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
Místostarostaka Mgr. Reslová se hlasování zdržela, protože nebyla přítomna přednesení zprávy o činnosti rady 
města. 
 

 K bodu 4:  
Zpráva o činnosti finančního výboru 
Starosta přečetl zprávu o činnosti finančního výboru. Finanční výbor se sešel dne 22.9.2016. Projednal návrh 
rozpočtového opatření č. 4/2016 a požádal o podrobnější rozklad paragrafu 3745 (zeleň), položka 5169. 
Finanční výbor doporučil rozpočtové opatření č. 4/2016 ke schválení zastupitelstvem města.  
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Starosta otvírá rozpravu, nikdo se nehlásí, končí rozpravu a dává hlasovat. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 5: 
Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
Starosta přečetl zprávu o činnosti kontrolního výboru. Kontrolní výbor se od posledního zasedání zastupitelstva 
sešel 3 krát. Kontroloval plnění usnesení přijatá radou města a zastupitelstvem města. Dále se zabýval žádostí 
zastupitelky MUDr. Dercové: 
ad1) o zkontrolování termínu vyvěšení zápisu ze zastupitelstva města ze dne 27.6.2016; 
ad2) o kontrole platnosti usnesení rady města přijatém na jednání dne 1.6.2016, kdy rada města povolila 

výjimku z OZV č. 3/2012 (o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností) společnosti 2Q spol. s r.o. 
Kontrolní výbor se vyžádal zápisy a stanovisko pana starosty Ing. Tomáše Smrčky a oba body projednával 15.8. 
a 19.9.2016. 
K bodu 1): Z pohybu zápisu ze zasedání zastupitelstva 27.6.2016 vyplývá, že zákonná lhůta pro pořízení zápisu 
nebyla překročena (4.7. byl zápis odeslán ověřovatelům = 7. den, ověřovali a panem starostou byl zápis 
podepsán 7.7. = 10. den). Rozhodné je datum, kdy byl zápis podepsán starostou a ověřovateli. Jestli byl zápis 
podepsán nejpozději 7. července a byl uložen na městském úřadu, je to v pořádku. To, že zastupitelé dostanou 
zápis emailem o den později, není rozhodující. 
k bodu 2): V koaliční smlouvě deklarované zdržení se hlasování se týkalo zásadní věci a to projektu stavby. 
Nicméně ani tak nebyl porušen zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (§ 83). Ze zápisu rady města však není patrné, 
zda nebyl porušen zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (§ 3 a § 8). Kontrolní výbor doporučuje radě města 
jeho dodržování a pečlivěji provádět zápisy z jednání rady města. 
 
Starosta otvírá rozpravu. 
V rozpravě vystoupili zastupitelé p. Veverka (nutnost ohlašovat střet zájmu), starosta p. Smrčka (střet zájmu 
ohlášen již v koaliční smlouvě) a p. Kvasnička (koaliční smlouva není nadřazena zákonu). 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 6: 
Prezentace investičního záměru protipovodňových opatření Řevnice – firma Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba a.s. 
Město Řevnice zadalo zpracování  investičního záměru protipovodňových opatření, proveditelnosti projektů, 
včetně odhadu investičních nákladů a stanovení možností zdrojů financování z dotací. Zpracovatelem studie je 
společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, Praha 5, Ing. Miroslav Pácl. S prezentací 
studie vystoupil Ing. Miroslav Pácl. Studie byla rovněž projednána s obcemi Lety a Hlásná Třebaň a 
předjednána se státním podnikem Povodí Vltavy a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. 
 
Starosta otvírá rozpravu. 
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička (přečerpávání vody pouze přes zábranu pod viaduktem nebo až do řeky, 
varianta odvádění vody do řeky místo vsakovačky v pískovně – lokalita „za vodou“, odvodnění dolíku v ul. 
Růžová), starosta p. Smrčka (revitalizace pískovny, spolupráce s obcí Lety při napojení na odvod vody do 
náhonu), p. Veverka (opomenutí oblasti Selce), p. Kubásek (problém s uzavíráním podjezdu pod tratí – 
přečerpávání vody při povodni, stavidla u ČOV), p. Lojda (možnost retenční nádrže přímo na Kejnském potoku, 
možnost využití starých melioračních příkopů v řevnickém lese), občanka p. Arnoldová (trasa odvodu vody z 
potoka přitékajícího z Rovin, odvod povrchové vody z ulice Chodská, soukromé vlastnictví dotčených pozemků, 
poldr v Tůních), občanka p. Pražská (způsob a trasa odvodu vody ulicí Slunečná), p. Dercová (připomíná dar 
500 tisíc, který město obdrželo od soukromé osoby). p. Buchal (prostup pod viaduktem), p. Tamchyna (prostup 
pod viaduktem) a občan p. Dostál (problémy s Hrnčířskou strouhou).    
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o investičním záměru protipovodňových opatření 
města, proveditelnosti projektů, odhadu investičních nákladů a stanovení možností zdrojů financování 
z dotací.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 7: 
Změna dotačních podmínek projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží 
v Řevnicích“ 
V souvislosti se schváleným záměrem podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 24 z operačního programu 06-
Integrovaný regionální operační program (IROP) s názvem: “Výstavba a modernizace přestupních terminálů“, 
jsou v projektové dokumentaci navrženy změny, které z části ovlivní některé úseky stavby realizované v roce 
2015 v rámci výzvy č. 74 ROP Střední Čechy v projektu nazvaném: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru 
vlakového nádraží v Řevnicích“. Jedná se o úpravu prostoru v okolí Hotelu Grand, kde je nově umístěna 
autobusová zastávka (původně v ulici 28. října) a přechod pro chodce. V důsledku této změny dojde ke zrušení 
stávajících cca 2 podélných parkovacích míst, která budou v rámci nového projektu změněna na kolmá stání. 
Druhá změna se týká úpravy Nádražní ulice, kde dojde k úpravě „zeleného pásu“ po pravé straně ve směru 
k nádraží, který bude nahrazen cyklostezkou. 
Obě změny byly předběžně projednány na odboru Udržitelnosti projektů ROP SČ. Podmínkou pro odsouhlasení 
změn ROP SČ je zpracování oficiální žádosti o změnu projektu a vyčíslení finanční částky, která byla na 
realizaci původních – měněných částí stavby poskytnuta z dotace. V případě první změny – zrušení 2 
parkovacích míst a silničního obrubníku ve prospěch místa pro přecházení, činí částka z dotace cca 45.000,- 
Kč. Změna zeleného pásu na cyklostezku v Nádražní ulici nebude mít dopad na původní dotaci, vyjma drobné 
úpravy vodorovného dopravního značení. Celková částka na vypořádání změn týkajících se projektu: 
„Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“ činí cca 45.000,- Kč.  
Uvedené změny přispějí ke zkvalitnění dopravní obslužnosti celého prostoru v blízkosti nádražní budovy, 
zejména k bezpečnějšímu a příjemnějšímu pohybu všech účastníků silničního provozu. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Lojda (umístění cyklostezky v Nádražní ulici), občan p. Černý (trasa a otáčení autobusu 
u nádraží). 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o navrhovaných změnách v projektu s názvem: 
„Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“ a jejich projednání na ROP 
Střední Čechy. 
Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky z rozpočtu města ve výši 45.000,- Kč na vypořádání 
navrhovaných změn v projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží 
v Řevnicích.“ 
Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 8: 
Rozpočtové opatření č. 4/2016 
Zastupitelstvu je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2016. 
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2016 byl projednán na jednání rady města dne 21.9.2016 (viz. zápis č. 93) Ve 
finančním výboru byl návrh rozpočtového opatření projednán dne 22.9.2016 a doporučen zastupitelstvu města 
ke schválení. 
 
Starosta otvírá rozpravu. 
V rozpravě vystoupili: p. Dercová (dotaz na celkovou cenu nových webových stránek města). 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2016, které upravuje schválený rozpočet na 
rok 2016 tak, že se na straně příjmů i výdajů upravuje o částku 1 332 971,- Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2016 na straně příjmů 66 008 891,35 Kč a na straně výdajů           
63 350 357,35 Kč.“   
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Pro: 14 Zastupitelů 

Proti:  -  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 9: 
Veřejnoprávní smlouva s obcí Jíloviště o výkonu úkolů obecní policie 
Zastupitelstvu byla předložena k projednání a schválení veřejnoprávní smlouva mezi městem Řevnice a obcí 
Jíloviště o zajišťování činnosti obecní policie podle zákona o obecní policii.  Na základě této smlouvy bude 
vykonávat Městská policie Řevnice úkoly obecní policie stanovené zákonem 553/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, nebo zvláštním zákonem na území obce Jíloviště, zejména při zajištění místních záležitostí veřejného 
pořádku v rámci působnosti obce. Městská policie Řevnice započne dle smlouvy provádět činnost od 1.1.2017. 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schválilo smlouvu na svém zasedání dne 17.8.2016. Rada města doporučila návrh 
smlouvy zastupitelstvu ke schválení na svém jednání dne 31.8.2016 (viz. zápis č. 90). 
 

Starosta otvírá rozpravu. 
V rozpravě vystoupili: občan p. Černý (dotaz na důvod úspěšných dohod s okolními obcemi), občanka p. 
Arnoldová (dotaz na počet strážníků, obava o schopnost zajištění činnosti městské policie v Řevnicích po 
přibrání okolních obcí), vrchní strážník Městské policie města Řevnic Bc. Dlask (zpráva o činnosti městské 
policie), starosta p. Smrčka (koncept městské policie, priority, počty strážníků), p. Dercová (počet strážníků 
v roce 2017, dotaz na celkové finanční náklady na městskou policii v roce 2017), p. Veverka (měření rychlosti, 
p. Kubásek (telefonní čísla na městskou policii). 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice a obcí Jíloviště 
o zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii, která je přílohou tohoto usnesení. Na základě této 
smlouvy bude Městská policie Řevnice od 1.1.2017 vykonávat úkoly obecní policie stanovené zákonem 
553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštním zákonem na území obce Jíloviště, zejména 
při zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti:  - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno jednomyslně. 
 

 K bodu 10: 
Veřejnoprávní smlouva s obcí Lety o výkonu úkolů obecní policie 
Zastupitelstvu byla předložena k projednání a schválení veřejnoprávní smlouva mezi městem Řevnice a obcí 
Lety o zajišťování činnosti obecní policie podle zákona o obecní policii.  Na základě této smlouvy bude 
vykonávat Městská policie Řevnice úkoly obecní policie stanovené zákonem 553/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, nebo zvláštním zákonem na území obce Lety, zejména při zajištění místních záležitostí veřejného 
pořádku v rámci působnosti obce. 
Městská policie Řevnice započne svoji činnost provádět dle smlouvy od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém dojde k nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení 
souhlasu s uzavřením smlouvy. Obec Lety projednávala uzavření veřejnoprávní smlouvy na zasedání 
zastupitelstva dne 21.9.2016. Rada města doporučila návrh smlouvy zastupitelstvu ke schválení na svém 
jednání dne 7.9.2016 (viz. zápis č. 91). 
 
Starosta otvírá rozpravu, nikdo se nehlásí, končí rozpravu a dává hlasovat. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice a obcí Lety 
k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii, která je přílohou tohoto usnesení. Na základě této 
smlouvy bude Městská policie Řevnice vykonávat na území obce Lety úkoly obecní policie stanovené 
zákonem 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštním zákonem, zejména při zajištění 
místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti a to od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém dojde k nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení 
souhlasu s uzavřením smlouvy.“  

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti:  - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
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 K bodu 11: 
Diskuze – 45 minut 
Občan p. Knýbel (dotaz na protipovodňová opatření při povodni vodou z Berounky), starosta p. Smrčka (příslib 
z kraje prezentovat protipovodňová opatření týkající se řeky Berounky, architektonická studie bývalého areálu 
Eurovie - nyní NS Řevnice, finanční náklady na obnovu starého městského vodovodu z rozpočtu města), p. 
Černý (náklady na vypracování architektonické studie bývalého areálu Eurovia, její spolufinancování 
společností NS Řevnice), starosta, p. Dercová (návrh na použití peněz z prodeje pozemku na Borech na 
dostavbu kanalizace), p. Pražská (problémy s vyvážením jejich popelnic v ulici Slunečná). 
 

 K bodu 12: 
Záměr podání žádosti o dotaci – „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice, etapa 
II“  
Rada města předkládá zastupitelstvu ke schválení záměr podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 33 z OP ŽP 
Výzva č. 33 – Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Termín ukončení příjmů žádostí o dotaci je 
stanoven na 17.10.2016. Ve spolupráci s firmou LIVING IN GREEN, s.r.o., Palackého 70, Dobřichovice, byla 
prověřena možnost podání žádosti o dotaci v rámci výše uvedené výzvy a k projektu byly navrženy tyto lokality: 
park pod dětským hřištěm u házené, Sportovní ulice a lokalita „za vodou u vrbiček“. Předpokládané výdaje na 
realizaci projektu činí 600 tisíc Kč včetně DPH. Maximální částka poskytované dotace je ve výši 60% 
způsobilých výdajů, tj. cca 360 tisíc Kč. 
S vlastníkem pozemku parc.č. 2699 („za vodou u vrbiček“) bude prodloužena nájemní smlouva o 10 let.  
 
Starosta otvírá rozpravu, nikdo se nehlásí, končí rozpravu a dává hlasovat. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na „Projekt komplexní revitalizace 
sídelní zeleně ve městě Řevnice, etapa II“, zahrnující lokality: park pod dětským hřištěm u házené, 
Sportovní ulice a lokalita „za vodou u vrbiček“. Předpokládané výdaje na realizaci projektu činí 600 000,- 
Kč včetně DPH, maximální částka poskytované dotace je 60 % způsobilých výdajů, tj. 360 000,- Kč.“ 

Pro:  14 Zastupitelů 

Proti:   - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:   - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 13: 
Záměr podání žádosti o dotaci na pořízení kompostérů pro občany z Operačního programu Životní 
prostředí SFŽP ČR - cíl „Prevence vzniku odpadu“   
Rada města informuje zastupitelstvo o vyhlášení výzvy Operačního programu životní prostředí (OPŽP) 
s názvem „Prevence vzniku odpadu“. Prostřednictvím této výzvy hodlá město zajistit pro občany dotované 
kompostéry s cílem snížit objem komunálního odpadu. Na přednášce o kompostování dne 22. 3. 2016 byl 
zjištěn předběžný zájem více než 200 občanů o dotovaný kompostér. Město Řevnice předpokládá nákup cca 
300 ks kompostérů. 
Rada města předkládá zastupitelstvu ke schválení záměr na podání žádosti do výzvy Operačního programu 
životní prostředí (OPŽP) s názvem „Prevence vzniku odpadu“ s předpokládanými celkovými náklady 500 000,- 
Kč bez DPH (605 000,- Kč vč. DPH). Spoluúčast města činí 15% z uznatelných nákladů, tzn. 90 750,- Kč včetně 
DPH. Vzhledem k tomu, že náklady na spoluúčast na financování nejsou ve schváleném rozpočtu pro rok 2016, 
bylo předloženo zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2016 (do §3725, položka 6129). Jeden 
kompostér stojí 2000,- Kč. 
 
Starosta otvírá rozpravu, nikdo se nehlásí, končí rozpravu a dává hlasovat. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr na podání žádosti o finanční dotaci ve výši 500 000,- Kč bez DPH 
(605 000,- Kč vč. DPH) do výzvy Operačního programu životní prostředí s názvem „Prevence vzniku 
odpadu“, která umožní získat občanům dotovaný kompostér, se spoluúčastí města ve výši 90 750,- Kč 
včetně DPH, tj. 15% z celkově uznatelných nákladů.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti:  - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
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 K bodu 14: 
Informace o průběhu pořizování nového územního plánu  
Informaci podal pověřený radní p. Skripnik. Sešla se pracovní skupina. Připomínek byla celá řada. Pořizovatel 
(Městský úřad Černošice) všechny připomínky a námitky dotčených orgánů přes léto digitalizoval a nyní se 
připomínky (cca 400 stránek) i námitky dotčených orgánů (cca 20 stránek) rozčleňují do kategorií.  Podklady 
budeme mít k dispozici od pořizovatele v listopadu. 
V první řadě se musí vstoupit do jednání s těmi, kteří podali námitky, tj. s dotčenými orgány a následně s těmi, 
kteří podali připomínky. Připomínky se často týkají stejné věci a jsou také protichůdné. 
 
Starosta otvírá rozpravu, nikdo se nehlásí, končí rozpravu a dává hlasovat. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o průběhu pořizování nového územního plánu.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti:  - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 15: 
Různé  
Starosta informuje, že Klášter dominikánů Praha vzal zpět žalobu týkající se vlastnictví Zámečku. Došlo 
k naplnění uzavřené dohody. 
P. Dercová (nové webové stránky města), p. Reslová (nové webové stránky města, znak města), p. Buchal 
(záměr pronájmu pozemku MŠ Bambinárium za účelem parkování, cena za pronájem), p. Dercová (znak 
města). 
Starosta navrhl diskusi o příštím zasedání zastupitelstva – 12. nebo 19. prosince 2016. Došlo ke shodě na 
pondělí 19. prosince 2016. 
Starosta ukončuje diskusi.  
 

 K bodu 16: 
Závěr 
 
 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 26. září 2016 ve 21:42 hodin. 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 26.9.2016. 
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Usnesení 
ze zápisu č. 15 Zastupitelstva města Řevnice dne 26.9.2016 

 
Zastupitelstvo města Řevnice 
 
A) BERE NA VĚDOMÍ: 

 zprávu o činnosti rady města v období 22.6. – 16.9.2016; 

 zprávu o činnosti finančního výboru; 

 zprávu o činnosti kontrolního výboru; 

 informace o investičním záměru protipovodňových opatření města, proveditelnosti 
projektů, odhadu investičních nákladů a stanovení možností zdrojů financování z dotací; 

 informaci o navrhovaných změnách v projektu s názvem: „Zkvalitnění dopravní 
obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“ a jejich projednání na ROP Střední 
Čechy. 

 
B) SCHVALUJE:  

 uvolnění částky z rozpočtu města ve výši 45.000,- Kč na vypořádání navrhovaných změn 
v projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích; 

 uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice a obcí Jíloviště o zajišťování 
činnosti podle zákona o obecní policii, která je přílohou tohoto usnesení. Na základě této 
smlouvy bude Městská policie Řevnice od 1.1.2017 vykonávat úkoly obecní policie 
stanovené zákonem 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštním 
zákonem na území obce Jíloviště, zejména při zajištění místních záležitostí veřejného 
pořádku v rámci působnosti obce; 

 uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice a obcí Lety k zajišťování činnosti 
podle zákona o obecní policii, která je přílohou tohoto usnesení. Na základě této smlouvy 
bude Městská policie Řevnice vykonávat na území obce Lety úkoly obecní policie 
stanovené zákonem 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštním 
zákonem, zejména při zajištění místních záležitostí veřejného pořádku v rámci 
působnosti a to od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dojde k nabytí 
právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu 
s uzavřením smlouvy; 

 záměr podání žádosti o dotaci na „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě 
Řevnice, etapa II“, zahrnující lokality: park pod dětským hřištěm u házené, Sportovní 
ulice a lokalita „za vodou u vrbiček“. Předpokládané výdaje na realizaci projektu činí 
600 000,- Kč včetně DPH, maximální částka poskytované dotace je 60 % způsobilých 
výdajů, tj. 360 000,- Kč; 

 záměr na podání žádosti o finanční dotaci ve výši 500 000,- Kč bez DPH (605 000,- Kč vč. 
DPH) do výzvy Operačního programu životní prostředí s názvem „Prevence vzniku 
odpadu“, která umožní získat občanům dotovaný kompostér, se spoluúčastí města ve 
výši 90 750,- Kč včetně DPH, tj. 15% z celkově uznatelných nákladů. 

 
 

Zapisovatel: 
Ing. Alice Bečková 

 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 

 
…………………………………                                                      …………………………………… 
           Ing. Jiří Buchal                                                                       MVDr. Vojtěch  Veverka  
 
 
 
                                                             ………………………………… 
                                                                    Ing. Tomáš Smrčka 
                                                                              starosta 


