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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 14. listopadu 2016 v budově Zámečku 
 
Přítomní zastupitelé: Ing. Smrčka Tomáš, Ing. Hartmann Petr, Kovářová Iveta, MgA. Reslová Marie , Ing. Jan 
Lojda Ph.D., Kvasnička Libor, Ing. arch. Čermáková Alice, Mgr. Skripnik Ondřej Ph.D., MUDr. Dercová 
Jaroslava, Tamchyna Martin, Ing. Kozák Petr, Ing. Beneš Josef  
 
Nepřítomní zastupitelé: Bc. Cvanciger Miroslav (omluven), Ing. Buchal Jiří (omluven), MVDr. Veverka Vojtěch 

(omluven), 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne 14.11.2016:                19.06 hod. 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne 14.11.2016:               20.40 hod. 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využili 2 občané. 

Návrh programu zasedání: 

1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu zasedání 
3) „Modernizace a rozšíření sběrného dvora“ – žádost o dotaci 
4) Rozpočtové opatření č. 5/2016  
 

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 19:06 hod.. 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 10 zastupitelů. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů. 
 
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva města je ustanoven p. Pavel Plichta, 
zaměstnanec městského úřadu. Námitka proti určení zapisovatele vznesena nebyla. 
 
Ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: MUDr. Dercová, p.Kvasnička 
Hlasování o tomto návrhu. 
 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu: MUDr. Dercová, p.Kvasnička 

 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. arch.  Čermáková, pí Kovářová 
Hlasování o tomto návrhu. 
 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo zvolilo návrhovou komisi ve složení:  
Ing. arch. Čermáková, pí Kovářová 
 

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. Dále upozornil na 
organizaci diskuzních příspěvků ze strany veřejnosti tak, aby diskutující své příspěvky přednesli z určeného 
místa. 
 
 
 

Zápis číslo 16 
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 K bodu 2: 
Schválení programu 
Starosta přednesl program zasedání zastupitelstva, jak byl uveden na pozvánce na zasedání zastupitelstva a 
vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění bodů do programu nebo na vypuštění bodů z programu 
zasedání zastupitelstva. 
Starosta navrhuje zařadit do programu jako bod č. 5 „Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě – Pečovatelská 
služba“, dále bod č. 6 „Oprava malé vodní nádrže Pišťák-žádost o dotaci“, bod č. 7 Různé a bod č. 8 Závěr. 
Starosta konstatuje, že je přítomno 11 zastupitelů. Přišel zastupitel Mgr. Skripnik. 
Žádné další návrhy ani námitky nebyly podány. 
Hlasování o doplnění navrženého programu zasedání o bod č. 5, bod č. 6, bod č. 7 a bod č. 8.  
 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

 
Starosta konstatoval, že program zasedání byl schválen v tomto znění: 
 
Návrh programu zasedání:  

1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu zasedání 
3) „Modernizace a rozšíření sběrného dvora“ – žádost o dotaci 
4) Rozpočtové opatření č. 5/2016  
5) Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě – Pečovatelská služba   
6) „Oprava malé vodní nádrže Pišťák“ – žádost o dotaci 
7) Různé 
8) Závěr 

 

 K bodu 3: 
„Modernizace a rozšíření sběrného dvora“ – žádost o dotaci 
Starosta předkládá zastupitelstvu ke schválení „žádost o dotaci na modernizace a rozšíření sběrného dvora“. 
Výstavba sběrného dvora ve městě Řevnice významně přispěje k rozvoji obce; jeho provoz podpoří stabilizaci 
spotřeby surovin a uzavření cyklů materiální výroby a spotřeby materiálu v regionu a bude základem pro rozvoj 
moderního odpadového hospodářství v regionu. Realizací sběrného dvora dojde též k významnému naplnění 
cílů POH ČR a POH Středočeského kraje. „Sběrný dvůr Řevnice“ by měl být realizovaný na základě dotačního 
programu  OPŽP. 
Cílem projektu je vybudovat v Řevnicích sběrný dvůr určený ke sběru, výkupu a soustřeďování všech odpadů 
kategorie O a N od občanů za účelem jejich předání k dalšímu využití, případně odstranění. Ve sběrném dvoře 
bude shromažďován odpad vznikající na správním území města Řevnice. 
Ve sběrném dvoře bude prováděn sběr a třídění všech druhů odpadů kategorie “O“ a “N“ od občanů města 
Řevnice. Odpady budou umístěny do příslušné nádoby či kontejneru a následně předány k využití či 
zneškodnění. 
Objemné a stavební odpady budou soustřeďovány v kontejnerech na venkovní manipulační ploše, nebezpečné 
odpady v EKO skladu - shromaždišti nebezpečných odpadů. Odpady budou chráněny před povětrnostními vlivy 
a bude zabráněno jejich úniku do životního prostředí. Vzniklé nebezpečné odpady budou shromážděny do 
odpovídajícího obalu a po naplnění předány oprávněné osobě. Shromažďovací prostředky s nebezpečným 
odpadem budou označeny názvem, katalogovým číslem, odpovědnou osobou a grafickým symbolem 
nebezpečné vlastnosti. V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího 
místa bude umístěn identifikační list nebezpečného odpadu. Dále ve sběrném dvoře bude zajištěn zpětný odběr 
elektrozařízení a pneumatik.  
 
Souhrnně je cílem projektu: 

 modernizace sběrného dvora 

 rozšíření služeb v životním prostředí pro občany obce Řevnice a okolních obcí 

 zajištění vyššího využití odpadů, jejichž původcem je obec a její občané a tím omezit skládkování 

 zkvalitnit nakládání s odpady a zvýšit podíl materiálového využití odpadů (prioritní osy 3, specifického 
cíle 3.2) 

 
Město jako žadatel může získat dotaci až do výše 85% uznatelných nákladů. Na projektové práce – analýzy, 
žádost, techn. a autorský dozor až 6% z přímých realizačních nákladů (stavba + vybavení). 
Rada města k výstavbě sběrného dvora ustavila odbornou komisi, které se zabývala projektovou dokumentací, 
analýzou potenciálu vzniku odpadu, ekonomickými ukazateli a doporučila radě města a zastupitelstvu města 
projekt ke schválení. 
 
Starosta otvírá rozpravu, končí rozpravu a dává hlasovat. 
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V rozpravě vystoupili: 
Bc. Kubásek - ředitel EKOS - v prezentaci představil záměr včetně podání základních informací a stavu přípravy 
projektu.  
Ing. Kaněra - firma Kapex - doplňující informace o projektu a dotaci 
Občané: pí Šnajdrová – dotaz na výhodnost investice  
Zastupitelé: Ing. Kozák – velikost a umístění haly, Tamchyna – možnost rozšíření o třídírnu, Mgr. Skripnik – 
zeleň, 
 
Starosta konstatuje, že je přítomno 12 zastupitelů Přišel zastupitel Ing. Beneš 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o finanční dotaci na akci „Sběrný dvůr Řevnice“ ve výši 
20.676.183,- Kč vč. DPH (17.087.754,59,- Kč bez DPH) realizovanou z dotace  OPŽP, s 
předpokládanou spoluúčastí města ve výši 15% z celkově uznatelných nákladů“, tj. 3.101.427,45 Kč 
včetně DPH.“ 
 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 4:  
Rozpočtové opatření č.5/2016 
Starosta předkládá zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č.5/2016. Finanční projednal rozpočtové 
opatření č. 5/2016  na svém zasedání konaném dne 10.11.2016. a doporučil rozpočtové opatření č. 5/2016 ke 
schválení zastupitelstvem města.  
 
Starosta otvírá rozpravu, nikdo se nehlásí, končí rozpravu a dává hlasovat  
Starosta konstatuje, že je přítomno 12 zastupitelů. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016, které upravuje schválený rozpočet na 
rok 2016 tak, že se na straně příjmů i výdajů upravuje o částku – 2.155.997,- Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2016 na straně příjmů 63.852.894,35 Kč a na straně výdajů 
61.194.360,35 Kč.“   
 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 5: 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2016 
č.8396/SOC/2016/1  
Starosta předkládá zastupitelstvu ke schválení dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování 
sociální služby na rok 2016 č.8396/SOC/2016/1. Předmětem dodatku č.1 je navýšení původně přiznané dotace 
803.100,- Kč na částku 966.500,- Kč.“ pro zajištění činnosti pečovatelské služby města Řevnice 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.8396/SOC/2016/1, o dotaci na 
poskytování sociální služby na rok 2016, jehož předmětem je navýšení původně přiznané dotace 
803.100,- Kč na částku 966.500,- Kč.“ 
 
Starosta otvírá rozpravu, nikdo se nehlásí, končí rozpravu a dává hlasovat  
Starosta konstatuje, že je přítomno 12 zastupitelů. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 
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Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 6: 
Oprava malé vodní nádrže Pišťák 
Starosta předkládá zastupitelstvu ke schválení žádost o finanční dotaci realizovanou z MZe ČR na akci „Oprava 
malé vodní nádrže Pišťák“. 
MZe ČR byla vyhlášena II Výzva „Podpora opatření na drobných tocích a malých vodních nádržích“ dále jen 

program 129 290. Oprava malé vodní nádrže Pišťák, která byla poničena při přívalových deštích v roce 2013 

byla rozdělena do dvou etap. První etapa proběhla v roce 2015, kdy byl opraven přeliv a koryto pod přelivem. 

Z odškodnění ve výši 600 000,- Kč bylo vyčerpáno na 1. etapu 298 656 Kč a zbývajících 301 344 Kč nám zbylo 

na 2. etapu. Na druhou etapu obsahující rekonstrukci těsnící vrstvy byla vypracována dokumentace a je 

zažádáno o povolení udržovacích prací. Rozpočet druhé etapy je ve výši 2 761 546,89 Kč s DPH. Žádost o 

dotaci podá město prostřednictvím portálu E-AGRI do 30. 11. 2016. Poskytovaná dotace je ve výši 80 % 

uznatelných nákladů, maximálně však 2 mil. Kč. Vzhledem k maximální výši dotace 2 mil. Kč je předpokládaná 

spoluúčast na 2. etapu opravy cca 761 547 Kč, ale z toho je 301 344,- Kč z odškodnění z roku 2015 a zbytek 

460 203 Kč jsou vlastní náklady pro rok 2017. 

Starosta otvírá rozpravu, nikdo se nehlásí, končí rozpravu a dává hlasovat  
Starosta konstatuje, že je přítomno 12 zastupitelů. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„„Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o finanční dotaci realizovanou z MZe ČR na akci 
„Oprava malé vodní nádrže Pišťák“. Celkové rozpočtové náklady jsou ve výši 2 761 546,89 Kč vč. DPH a 
předpokládaná dotace je maximálně 2 mil. Kč a spoluúčast města je ve výši cca 761 546,89 Kč včetně 
DPH.“ 
 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 7: 
 
Různé  
V rozpravě vystoupili: 
Kvasnička -upozornění na řešení malých vodních toků 
MUDr. Dercová - odpověď v Ruchu - Korzo Pod lipami - pokuta 
Ing. Kozák - vyjádření k náhradě škody 2Q – protlak 
Kvasnička , Ing. Beneš – dotaz na technologii a technické řešení protlaku 
MUDr. Dercová - odpověď v Ruchu – poškození lip - smlouva schválena radou města a bude podepsána 
smlouva o náhradě škody 2Q, Subtera a město Řevnice 
Starosta – potvrdil MUDr. Dercové platnost dohody s 2Q o úhradě protlaku 
MgA. Reslová informace o kontrole z životního prostředí 
Ing. Lojda – vozovka Mníšecká 
Ing. Beneš obnova zeleně v Mníšecké a Sportovní ulici a školce – bude obnovena výsadba je připraven projekt 
Tamchyna – změna druhu dřevin 
 
Přítomno 11 zastupitelů - odchod pí.Kovářová 20.30 hod. 
 
Starosta ukončuje diskusi.  
 

 K bodu 8: 
Závěr 
 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 14.11.2016 ve 20.40 hodin. 
 
Zápis byl vyhotoven dne 14.11.2016 
 
 
 
 



5 

 

 
 
 

Usnesení 
ze zápisu č. 16 Zastupitelstva města Řevnice dne 14.11.2016 

 
Zastupitelstvo města Řevnice 
 
SCHVALUJE:  

 Podání žádosti o finanční dotaci na akci „Sběrný dvůr Řevnice“ ve výši 20.676.183,- Kč vč. 
DPH (17.087.754,59,- Kč bez DPH) realizovanou z dotace OPŽP, s 
předpokládanou spoluúčastí města ve výši 15% z celkově uznatelných nákladů.“ tj. 
3.101.427,45 Kč včetně DPH“ 
 

 Rozpočtové opatření č. 5/2016, které upravuje schválený rozpočet na rok 2016 tak, že se 
na straně příjmů i výdajů upravuje o částku – 2.155.997,- Kč. Celkem tedy po této úpravě 
činí rozpočet města na rok 2016 na straně příjmů 63.852.894,35 Kč a na straně výdajů 
61.194.360,35 Kč.“   
 

 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.8396/SOC/2016/1, o dotaci na poskytování sociální 
služby na rok 2016 jehož předmětem je navýšení původně přiznané dotace 803.100,- Kč na 
částku 966.500,- Kč 
 

 Podání žádosti o finanční dotaci realizovanou z MZe ČR na akci „Oprava malé vodní 
nádrže Pišťák“. Celkové rozpočtové náklady jsou ve výši 2 761 546,89 Kč vč. DPH a 
předpokládaná dotace je maximálně 2 mil. Kč a spoluúčast města je ve výši cca 761 546,89 
Kč včetně DPH“ 

 
 
 

    Zapisovatel: Pavel Plichta 
 
 
 
 
                                                                Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 

         …………………………………                                                      …………………………………… 
            Kvasnička Libor        MUDr. Dercová Jaroslava                      

 
 
 

………………………………… 
Ing. Tomáš Smrčka, starosta 

 


