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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 19. prosince 2016 v budově Zámečku 

 
 
Přítomní zastupitelé: Ing. Smrčka Tomáš (starosta), 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, MVDr. Veverka Vojtěch, Ing. Kozák Petr, Ing. Beneš Josef, Bc. Cvanciger 
Miroslav 
Nepřítomností zastupitelé: Ing. Buchal Jiří a Ing. Jan Lojda, Ph.D. (omluveni) 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne  19.12.2016:      19:10 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne 19.12.2016:      23:25 hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 23 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 kontrolního výboru 
5) Zpráva o činnosti finančního výboru 
6) Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu 
7) Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o regulaci hlučných činností 
8) Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, o úplném zákazu provozování některých loterií a jiných podobných 

her 
9) Zásady pro poskytování finančního příspěvku města Řevnice na úhradu nákladů za vývoz jímek  
10) Diskuze – 45 minut 
11) Fondy oprav 
12) Záměr prodeje pozemku parc.č. 3554, parc.č. 3553/2 a parc.č.3553/3 v k.ú. Řevnice 
13) Záměr podání žádosti o dotaci – ČOV a kanalizace v lokalitě Vrážka 
14) Záměr podání žádosti o dotaci Revitalizace zeleně – etapa II 
15) Rozpočtové opatření č. 6/2016 
16) Rozpočet na rok 2017 
17) Plán investic na rok 2017 a 2018 
18) Různé 
19) 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 hodin. 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 12 zastupitelů. V 19:15 přišla MgA. Marie Reslová, přítomno 13 zastupitelů. 
Schvalovací kvórum činí 8 hlasů. 
 
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva města je ustanovena Mgr. Renata Henych, 
tajemnice městského úřadu. Námitka proti určení zapisovatele vznesena nebyla. 
 
Ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: Libor Kvasnička a Bc. Miroslav Cvanciger 
Hlasování o tomto návrhu. 
 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: -  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu Libora Kvasničku a Bc. Miroslava 
Cvancigera. 

Ve 19:15 hodin se dostavila MgA. Reslová – přítomno 13 zastupitelů. 
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Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Kozák a Ing. arch. Alice Čermáková. 
Hlasování o tomto návrhu. 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Kozák a Ing. arch. 
Alice Čermáková. 

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. Starosta poprosil 
diskutující, aby v případě diskusního příspěvku předstupovali k diskusnímu místu vybavenému mikrofonem tak, 
jako již při minulém zasedání zastupitelstva, z důvodu, aby nebyla nahrávána veřejnost.   
 

 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 vypustit z programu bod č. 14) Záměr podání žádosti o dotaci Revitalizace zeleně – II etapa a 
za bod č. 2) bod č. 3) Představení záměru vlastníka pozemků – Klášter dominikánů Praha, zařadit za bod č. 15) 
zařadit bod č. 16) Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru 
roku od posledního jednání zastupitelstva města, jako bod č. 17) zařadit Účast města ve výběrovém řízení na 
prodej rodinného domu č.p. 801 a budovy bez č.p./č.e. ve správě státního podniku Lesy ČR. Starosta zpřesňuje  
v bodu č.12) název z původního Fondy oprav na: Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav – Lesní divadlo 
Žádné další návrhy ani námitky nebyly podány. 

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) Představení záměru vlastníka pozemků – Klášter dominikánů Praha  
4) Zpráva o činnosti rady města  
5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
6) Zpráva o činnosti finančního výboru 
7) Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu 
8) Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o regulaci hlučných činností 
9) Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, o úplném zákazu provozování některých loterií a jiných 

podobných her 
10) Zásady pro poskytování finančního příspěvku města Řevnice na úhradu nákladů za vývoz jímek č. 

5/2016 
11) Diskuze – 45 minut 
12) Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav – Lesní divadlo 
13) Záměr prodeje pozemku parc.č. 3554, parc.č. 3553/2 a parc.č.3553/3 v k.ú. Řevnice 
14) Záměr podání žádosti o dotaci – ČOV a kanalizace v lokalitě Vrážka 
15) Rozpočtové opatření č. 6/2016 

16) Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku od 
posledního jednání zastupitelstva města 

17) Účast města ve výběrovém řízení na prodej rodinného domu č.p. 801 a budovy bez č.p./č.e. ve 
správě státního podniku Lesy ČR 

18) Rozpočet na rok 2017 
19) Plán investic na rok 2017 a 2018 
20) Různé 
21) Závěr 
 

 K bodu 3: 
Představení záměru vlastníka pozemků – Klášter dominikánů Praha 
Starosta přivítal na zasedání zastupitelstva města vážené hosty – paní Ing. Martinu Spáčilovou z České 
dominikánské provincie, z kláštera Dominikánů Praha podpřevora bratra Filipa Boháče a paní Ing. Renatu 
Perglerovou. Poděkoval jim, že přijali jeho osobní pozvání na zasedání zastupitelstva města. Poděkoval 
klášteru Dominikánů Praha a České dominikánské provincii za velkorysé a vstřícné jednání ve věci definitivního 
narovnání sporu okolo jejich bývalé správní budovy a přilehlých pozemků v centru města, dnes pod vžitým 
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označením Zámeček. Starosta ujistil přítomné, že tato budova bude i nadále sloužit výuce umění a šíření 
vzdělanosti.  
Klášter Dominikánů Praha je po nápravě křivd z minulosti a v průběhu církevních restitucí také významným 
vlastníkem pozemků v katastru města Řevnice, zejména v lokalitě Vrážka, směrem k Zadní Třebani a několika 
lesních pozemků. Proto starosta považuje za důležité vzájemné poznání a pravidelný kontakt sousedů. Toto 
první setkání je tedy o seznámení se, představení základních myšlenek na využívání pozemků a další rozvoj 
majetku.  
Poté starosta předal slovo výše jmenovaným zástupcům k jejich prezentaci. Starosta poděkoval klášteru 
Dominikánů Praha za vstřícnost v jednání.   
Na úvod pan podpřevor bratr Filip Boháč seznámil přítomné s osm set let starou historií řádu, s jeho dnešní 
činností, kdy působí na středních a vysokých školách, přednáší, mají vzdělávací platformu, nakladatelství. 
Zaznělo, že řád stojí o spolupráci, nechtějí majetek prodat developerům, rozvoj v oblasti Vrážka musí být 
pozvolný, řízený ve spolupráci s městem. 
Paní Ing. Spáčilová – představila vlastnictví kláštera na snímku katastrální mapy, řád vlastní 74 ha, restituce 
v tomto katastru jsou ukončené. Navázali na původní nájemní vztahy, převážná část je obhospodařena JZD 
Mořina. 
Ing. Perglerová – seznámila přítomné s návrhem zástavby území, kdy změna č. 1 územního plánu vymezila toto 
území pro bydlení s jednou komunikací, která procházela územím. Další změna č. 2 v roce 2009 navrhla 
varianty řešení - zvolnění území, zachování většího množství zeleně. Návrh nového územního plánu pozemky 
ze stavebních mění zpět na ornou půdu. Navrhují ponechat území podle předchozího územního plánu a jako 
smíšené – pro umístění obytných domů a drobné podnikatelské subjekty, navrhují vytvoření regulačního plánu, 
který by toto území řešil. Z hlediska urbanistické infrastruktury jde toto území zajistit regulačním plánem, 
velikostí parcel… řeší to i stékání vody z polí, problém, který tu je. Navrhují parcely nad 1000 m2 - podle 
jednotlivých etap. Počet obyvatel k nastěhování předpokládají cca do 100 obyvatel, zástavba by nebyla 
zahuštěná, další předpoklad je i větší parcely pro výstavbu až do 2000 m2. Regulační plán by řešil území ve 
vlastnictví jednoho vlastníka, zástavba by probíhala postupně, po etapách. Regulační plán si může zajistit 
kontrolu nad územím, o jeho vydání a podmínkách rozhoduje zastupitelstvo města.  
Dominikáni jsou ochotni uzavřít závazek na financování regulačního plánu a vybudovat infrastrukturu – uzavření 
plánovací smlouvy. 
 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi vystoupili pan Kvasnička – myslí si, že projekt je velmi ambiciózní. 
MgA. Reslová chtěla vědět, v jakém asi horizontu uvažují s výstavbou, chybí jí přesnější údaj. 
Ing. Perglerová vysvětluje, že teprve proběhne veřejné projednání územního plánu, opakované veřejné 
projednání, což je cca rok a více, potom by se musel zpracovat a pořídit regulační plán, tj další rok a půl, vidí 
první etapu výstavby za cca 5 let. 
MUDr. Dercová – vyslovila lítost, že měli dominikáni začít jednat s městem dřív, jednání budou asi dlouhá. Co 
se týká územního plánu, je zde řada dalších vlastníků, kterých se dotkne změna územního plánu. Poukazuje na 
to, že regulační plán měli dominikáni zaplatit celý. 
Pan podpřevor bratr Filip Boháč poděkoval za ochotu a vstřícné jednání. 
Starosta ukončil jednání, poděkoval za prezentaci, vysvětlil spor okolo Zámečku. O Zámečku jedná klášter 
Dominikánů Praha a o pozemcích Česká dominikánské provincie. Je dobré o věci průběžně komunikovat, to, co 
představili dominikáni na zasedání zastupitelstva, bude prezentováno na stránkách města. 
Ing. Perglerové krátce zmínila také požadavek na vrácení využití pozemků na polích nad „starou skládkou“ 
podél silnice na Svinaře ze  zemědělských  pozemky (návrh nového ÚP)  na využití drobné nerušící výroby 
(stávající ÚP).  
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí představení záměru vlastníka pozemků – Klášter Dominikánů 
Praha.“ 
Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 4: 
Zpráva o činnosti rady města  
Starosta přednesl zprávu o činnosti rady města. Rada města se v období 26.9. – 12.12.2016 sešla 13 krát a 
projednala následující (viz. zápisy č. 95 – č. 106):  
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.  
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Rada města schválila: 
- uzavření Dodatku č. 4 k licenční smlouvě uzavřené mezi městem Řevnice a společností GEPRO spol. s.r.o., 
jehož předmětem je upgrade programové aplikace MISYS a uložila EO zařadit tyto náklady ve výši 20.328,- Kč 
do rozpočtu 2017. 
- pronájem Lesního divadla za nájemné 5.000,- Kč + DPH panu Š. O. za účelem vystoupení Kašpárek v rohlíku 
v rámci houbařského festivalu Houbyfest, pronájem části pozemku za účelem parkování MŠ Bambinárium za 
cenu 6000,- Kč + DPH za rok, pronájem části pozemku – předzahrádky restaurace U Rysů, zábor veřejného 
prostranství panu J.A. za účelem umístění stanu a provozování cirkusové produkce. 
- uzavření smlouvy se společností Monde finance na havarijní pojištění a pojištění sedadel pro automobil Ford 
JSDH Řevnice za roční pojistné po slevě 5% za částku 10 479,- Kč a ukládá EO zařadit náklady do RO 
č.5/2016. 
- návrh smlouvy se správcem městského lesa. 
- uzavření příkazní smlouvy o obstarání technického dozoru na akci Rekonstrukce Lesního divadla v Řevnicích 
–Etapa 2016 za částku ve výši 29.800 Kč. 
- realizaci ochrany vnitřní sítě softwarovým zabezpečením Kerio Control od firmy Metronomy CZ. 
- dohodu o vytvoření 4 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu mezi Úřadem práce a městem 
Řevnice na dobu do 30.10.2017. 
- zadání opravy schodiště do budovy II. stupně základní školy za částku 16 500,- Kč a uložila EO zařadit tuto 
částku do RO č.5/2016. 
- záměr prodeje nákladního vozu Škoda 706 RTHP cisternová stříkačka a uložila vedoucímu TS realizovat 
prodej. 
- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na 
akci: Rekonstrukce Lesního divadla v Řevnicích“ ve výši 500 000,- Kč a spoluúčast města ve výši 5% 
uznatelných nákladů. 
- schválila plán zimní údržby města Řevnice na zimu 2016-2017 a uložila vedoucímu TS zajistit rozpis 
pohotovostí a vedoucí SO zveřejnit plán zimní údržby na webových stránkách města. 
-uzavření Smlouvy o přijímání platebních karet při placení zboží a služeb výpůjčce platebního terminálu od 
společnosti Global Payments s.r.o. a Českou spořitelnou, včetně Dodatku č.1,2 a3. 
- provedení dokončovacích a opravných prací v okolí budovy školy č.p. 600 panem K.V. za částku 73200,- Kč 
bez DPH a opravu a úpravu zábradlí před budovou školy dle návrhu paní architektky Balejové za částku 4000,- 
Kč panem V.H. 
- smlouvu o dílo na Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na akci „Sběrný dvůr Řevnice“ 
s firmou KAPEX s.r.o. za cenu díla 160 000,- Kč bez DPH. 
- provedení výměny kabelu CYKY k čerpadlu ve vrtu na prameništi Berounka v celkové délce 360 m z důvodu 
havarijního stavu za částku 79 751,20 Kč s DPH firmou Elektromonáže Lety a provedení zemních prací s tím 
spojených firmou Jiří Lopata Praha 10 za částku 24200,- Kč s DPH. 
- uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku se společností EKOS Řevnice, jejímž předmětem 
je souhlas společnosti EKOS Řevnice s realizací stavby města Řevnice „Sběrný dvůr Řevnice“ na pozemcích 
ve vlastnictví spol. EKOS Řevnice. 
- předložené materiály zpracované k žádosti o dotaci: Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a 
materiálových toků pro projekt, projektovou dokumentaci a rozpočty akce a souhlasila se záměrem podání 
žádosti o dotaci na Sběrný dvůr Řevnice. 
- zadání zpracování podkladů pro žádosti o dotaci na opravu „Malá vodní nádrž Pišťák“ u firmy ENVICONS, 
s.r.o. Pardubice za smluvní cenu 8000,- Kč bez DPH a souhlasí s podáním žádosti o dotaci. 
- vítěznou nabídku na správce městského lesa od 1.1.2017, kterou je firma Honzovy lesy, spol. s r.o. 
s nabídkovou cenou 85,- Kč bez DPH/ha. 
- spoluúčast města Řevnice ve výši 30000,- Kč na spolufinancování rekonstrukce klubovny LTC Řevnice 
v rámci dotačního programu MŠMT. 
- plán hospodaření společnosti EKOS Řevnice na rok 2017 předložený Ing. Kodymem, jednatelem, se 
záporným výsledkem ve výši 451 000,- Kč. 
- zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti  - v zemi uložené kabelové vedení NN v ulici 
Slunečná za částku 6 600,- Kč bez DPH a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene „Řevnice-Slunečná 
p.č.2982-2-kNN“ a v ulici Mánesova za částku 4800,- Kč bez DPH a uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene „Řevnice-Mánesova-p.č.3397-1-kNN“. 
- pronájem části pozemku panu O.M. za roční nájemné ve výši 27200,- Kč za rok s inflační doložkou, 
s povinností údržby, úklidu a zajištění květinové výzdoby, a to za účelem předzahrádky restaurace U Rysů. 
- Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Řevnice v roce 2017 a ustanovila komisi pro vyhodnocení 
žádostí ve složení: MgA. Marie Reslová, Mgr. Veronika Stará, Ing. Alice Bečková, Bc. Miroslav Cvanciger, Ing. 
Hana Bolinová a uložila komisi projednat přidělení dotací nejpozději do 13.2.2017 a správnímu odboru zveřejnit 
tato Pravidla na úřední desce a webových stránkách města. 
- na základě doporučení sociální a zdravotní komise pronájem bytu č.323 v době č.p. 928 paní M.K. 
- uzavření nájemní smlouvy se společností EKOS Řevnice, jejímž předmětem je pronájem části pozemku 
parc.č. 3659/2 o výměře 11663 m2 v obci a k.ú. Řevnice za roční nájemné 93304,- Kč bez DPH a to za účelem 
provozování sběrného dvora. 
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- návrh rozpočtu na rok 2017 jako vyrovnaný, na příjmové straně ve výši celkem 52 112 200,- Kč a na výdajové 
straně ve výši celkem 52 112 200,- Kč. Rezerva na rok 2016 je součástí výdajové části rozpočtu ve výši celkem 
6 846 000,- Kč. Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 2017 se budou řešit v rámci rozpočtových 
opatření.  Rada města ukládá ekonomickému odboru předložit Návrh rozpočtu 2017 po projednání ve finančním 
výboru zastupitelstvu města dne 19. 12. 2016 k projednání a schválení a uložila tajemnici návrh rozpočtu na rok 

2017 v souladu s § 11 odst. 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejnit 
nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu města na úřední desce. 
- odměnu ředitelce ZUŠ paní MgA. Ivaně Junkové ve výši 45.000,- Kč a řediteli ZŠ panu Mgr. Tomáši 
Řezníčkovi ve výši 35.000,- Kč. 
- uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytování informačního systému IQ Metropolis a služeb pro obec Lety a 
celková částka se navyšuje z 29 661,- Kč na částku 35 925,- Kč bez DPH. Doplatek vyplývající z tohoto dodatku 
ve výši 1566,- Kč bude fakturován za období od listopadu 2016 do ledna 2017. 
-zrušení odboru kanceláře starosty a investic ke dni 31.12.2016 a zřídila pozici referent kanceláře starosty 
spadající pod starostu města s účinností od 1.1.2017 a uložila tajemnici vypsat výběrové řízení na pozici 
referent kanceláře starosty a výběrové řízení na pozici referent – podatelna se zařazením do správního odboru 
městského úřadu. 
-uzavření Rámcové smlouvy o dílo na periodický tisk zpravodaje RUCH s panem R.D., jejímž předmětem je 
opakovaná dodávka městského zpravodaje RUCH městu Řevnice. 
-nabídku Ing. arch. Š.S. na architektonickou návrhovou studii za cenu 38 500,- Kč bez DPH a na dokumentaci 
pro stavební povolení (DSP) za cenu 61 000,- Kč bez DPH na rekonstrukci bývalého nádražního skladu 
v Řevnicích. 
-předložený plán investic a oprav na rok 2017 a rok 2018, uložila starostovi předložit tento plán na jednání 
finančního výboru a následně na zastupitelstvo města. 
 
Rada města doporučila: 
- zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č.2/2016 o nočním klidu. 
- zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č.3/2016 o regulaci hlučných činností. 
- zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č.4/2016 o úplném zákazu provozování některých 
loterií a jiných podobných her 
-zastupitelstvu města ke schválení obecně závazná pravidla – Zásady pro poskytování finančního příspěvku 
městem Řevnice na úhradu nákladů za vývoz jímek, z objektů v katastru města Řevnice bez možnosti napojení 
na splaškovou kanalizaci a vztahující se na trvale hlášené obyvatele města Řevnice, ve výši 30,- Kč za m

3
 

fekálních vod svezených odborně způsobilou osobou. Horní hranice pro poskytnutí příspěvku je 35 m
3
 na trvale 

hlášenou osobu a kalendářní rok. 
- odboru OKSI ve spolupráci s místostarostou Mgr. Skripnikem do 5.12.2016 připravit starostovi podklady 
k jednání se Středočeským krajem a KSÚS Středočeského kraje k řešení problematiky dopravy v Mníšecké ulici 
podle doporučení dopravní komise. 
 
Rada města uložila: 
- tajemnici zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky omezující provozování výherních hracích přístrojů na 
území města Řevnice a předložit ji radě města a EO zpracovat vyhodnocení ekonomických dopadů do rozpočtu 
města. 
- vedoucí SO požádat o odkoupení pozemku parcel ve vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví města Řevnice a 
vedoucímu OKSI vyžádat si na EKOS dokumentaci k ochrannému pásmu vodních zdrojů I. a II. 
 
Rada města vzala na vědomí: 
- Informaci o konání 42. Ročníku turistického pochodu „Tulácká cítka“ pořádaného klubem Českých turistů 
v termínu 10.12.2016 
- Žádost FK Slavoj Řevnice o pomoc s údržbou a dovybavením fotbalového areálu a ukládá OKSI připravit 
podklady pro výběr administrátora dotačních titulů pro spolky a neziskové organizace v Řevnicích na rok 2017. 
- Informaci společnosti EKOS Řevnice ve věci dalšího postupu v soudním sporu se společností Aquaconsult. 
- Informaci o nabídce na komplexní entomologický průzkum vybraných taxonů v rámci řešeného území na 
základě dendrologického průzkumu dřevin vypracovaného ateliérem Living in green s.r.o. a uložila EO zařadit 
částku 7850,- Kč do RO č.5/2016.  
- Informaci o předpokládaných nákladech na vícepráce spojené se stavbou Rekonstrukce ulice Žižkova ve výši 
460 000,- Kč. 
- rozhodnutí MÚ Černošice ze dne 13.10.2016 o uložení pokuty 2000,- Kč a nákladů řízení ve výši 1000,- Kč 
z důvodu neakceptovatelnosti elektronického podpisu při podání elektronického hlášení o produkci a způsobu 
nakládání s odpady pro rok 2015. 
- Římskokatolické farnosti Řevnice o nevyčerpání finančního příspěvku města Řevnice na opravu obvodového 
pláště kostela sv. Mořice ve výši 100 000,- Kč v roce 2016 a souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve 
výši 200 000,- Kč na tuto opravu v roce 2017. 
- informaci o zadání zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení u firmy PSK TUZAR s.r.o. na 
odvodnění stoky D1 včetně výústního objektu za částku 46565,- Kč 
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- informace Bc. Kubáska o stavu a rozpracovanosti podání žádosti o dotaci na „Modernizaci a rozšíření sběrnéh 
dvora“ a uložila Bc. Kubáskovi dopracovat podklady k rozhodnutí o žádost o dotaci 
- provedení účetního auditu u firmy EKOS Řevnice společností AUDIT DANĚ CZ Praha 4 s termínem do 
30.6.2017. 
- oznámení Ing. Klimta projektového managera společnosti 2Q o uzávěře pěší komunikace z důvodu výstavby 
dešťové stoky u obytného souboru Corso pod Lipami v termínu od 21.11.-20.12.2016. 
- informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na opravu „Malá vodní nádrž Pišťák“. 
- doporučený rozsah dopravních opatření podle zápisu z jednání dopravní komise konané dne 25.10.2016. 
- návrh majetkoprávního řešení vlastnictví pozemků ve spoluvlastnictví J.Š. a M.T., které se nacházejí 
v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně – prameniště Berounka z důvodu umístění hlubinného vrtu HV 
101. 
- informaci městského architekta o vyjádření ke stavebnímu záměru – rekonstrukci domu Sádecká 169, Řevnice 
a informaci odboru OKSI o řešení parkování. 
- o pořádání pěšího dálkového pochodu „Pražská stovka“ po území lesů v majetku města Řevnice, pořádaného 
KČT – odbor Loko Teplice ve dnech 10.-11.12.2016. 
- výsledek z provedené veřejnoprávní kontroly v MŠ, ZUŠ a ZŠ provedené vedoucí ekonomického odboru paní 
Věrou Jaskevičovou a tajemnicí. Nebyla uložena žádná nápravná opatření. 
- informaci o prodloužení veřejné sbírky na „Pořízení a vybavení přístavby ZŠ Řevnice uměleckými předměty“ u 
příležitosti položení základního kamene přístavby ZŠ“ ke dni 31.12.2016 s tím, že stav finančních prostředků na 
účtu, zřízeném pro tento účel ke dni 23.11.2016 ve výši 3.300,-Kč a uložila tajemnici požádat Krajský úřad – 
odbor správních agend a krajský živnostenský úřad o prodloužení sbírky do 31.12.2017 s tím, že průběžné 
vyúčtování bude provedeno v červnu 2017 a závěrečné vyúčtování do března 2018. 
- zápis kontroly matričního úřadu u Městského úřadu v Řevnicích, která byla provedena Městským úřadem 
Černošice za rok 2016 dne 19.5.2016 s tím, že nebylo nutno přijímat žádná nápravná opatření. 
 
Rada města souhlasí: 
- s přijetím věcného daru pro ZŠ Řevnice – 25 ks sluchátek v celkové hodnotě 5769,- Kč od PC Akademií 
Všenory. 
- s rozpočtovým opatřením č.5/2016, které upravuje schválený rozpočet na rok 2016. 
 
Rada města pověřila: 

- starostu k jednání se Středočeským krajem a KSÚS Středočeského kraje k řešení problematiky dopravy 

v ulici Mníšecká podle doporučení dopravní komise. 

Rada města neschválila: 

- finanční příspěvek na provoz záchranné stanice pro zraněné živočichy Českého svazu ochránců přírody z.o. 

Vlašim. 

Rada města projednala a doporučila: 
-zastupitelstvu města ke schválení účast města Řevnice ve výběrovém řízení vyhlášeném státním podnikem 
Lesy České republiky na prodej montovaného rodinného domu č.p. 801  postaveného na pozemku parc.č. 1127 
a budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc.č. 1128, oba v k.ú. Řevnice a to s nabídkovou kupní ceny ve 
výši 530 000,- Kč a uhrazení jistoty ve výši 26 500,- Kč na účet státního podniku Lesy České republiky. 
-zastupitelstvu města schválit záměr podání žádosti o dotaci na stavbu kanalizace v oblasti pod Vrážkou a 
rozšíření ČOV. 
-zastupitelstvu města ke schválení předložený návrh k pověření rady města zastupitelstvem města k provádění 
nezbytných rozpočtových opatření v době od posledního zasedání zastupitelstva města do konce roku 2016. 
 
Starosta otvírá rozpravu. 
V rozpravě vystoupil pan Špaňhel  – na podzim roku sepsali obyvatelé ulice Žižkova petici, starosta sdělil, že 
rekonstrukce proběhne, bude nová silnice, ve finále to dopadlo tak, že mají novou silnici, jsou za ni rádi, a proto 
osobně přišli poděkovat zastupitelům, že se o to zasadili. Poděkování se sluší za dobře odvedenou práci. 
Pan Kvasnička navrhuje, aby se příště nečetla na zasedání celá informace rady města, stačilo by to poslat do 
podkladů a hlasovat následně o ní jako celku.  
MUDr. Dercová si stěžovala, že nemají jako zastupitelé podklady a zápisy včas a vznesla dotaz ohledně 
reorganizace úřadu. Starosta jí podal vysvětlení.  
MUDr. Dercová si přála jako členka sociální komise dostat informaci ohledně zřizování sociálních bytů. Starosta 
ji seznámil s možností vypsané dotace pro podnikatelské subjekty a MgA. Reslová informovala přítomné, že na 
žadatele o dotaci měli jako radní otázky, zda jsou připraveni ubytovat obyvatele z Řevnic, zda budou 
spolupracovat se sociální komisí, chtějí se zúčastnit práce v sociální komisi, zda budou tito nájemci trvale 
hlášení v Řevnicích… Paní MgA. Reslová zdůraznila, že se bude jednat o osoby nízkopříjmové, nikoliv 
nepřizpůsobivé. 
Mgr. Skripnik reagoval na pana Ing. Sudka v tom smyslu, že některé věci, co se týká fungování rady města, 
viděl dříve pouze z venku, teď je vidí zevnitř trochu jinak. Např. dělat celou dopravní studii na Řevnice je 
nehospodárné, uznává, že to vidí dnes trochu jinak. 
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Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 16.9.2016 – 07.12. 2016.“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 5: 
Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
Kontrolní výbor se od posledního zasedání zastupitelstva nesešel.  
 

 K bodu 6:  
Zpráva o činnosti finančního výboru 
Starosta přečetl zprávu o činnosti finančního výboru. Finanční výbor se sešel 2x - 12.12.2016 a 16.12.2016. 
Projednal návrh rozpočtového opatření č. 6/2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 a po zapracování připomínek 
doporučuje rozpočet na rok 2017 ke schválení, dále plán investic na období 2017-2018.   
Finanční výbor navrhuje do rozpočtu na rok 2017 zařadit následující opravy a investice: obnova lesa po 
kalamitě, TS opravy a nákup techniky, spoluúčast a administrace dotace na úpravu přednádraží, oprava 
vodovodního řadu, dešťové a splaškové kanalizace, spoluúčast na rozšíření ČOV a vybudování kanalizace 
v lokalitě Pod Vrážkou, opravy drobných toků, oprava veřejného osvětlení a rozvaděčů, projekt na úpravu části 
náměstí, projekt „Dřevák“ a projekt na základě doporučení dopravní komise, spoluúčast na dotaci – kompostéry, 
nákup osobního automobilu pro pečovatelskou službu, nákup přívěsu pro SDH. Finanční výbor doporučuje 
upravit vybrané položky rozpočtu na základě jejich čerpání v roce 2016. 
Finanční výbor dále projednal pověření rady k provádění rozpočtových opatření od konce posledního zasedání 
zastupitelstva města do konce roku 2016. 
FV doporučuje ke schválení pověření rady k provádění rozpočtových opatření od konce posledního zasedání 
zastupitelstva města do konce roku 2016 po projednání daného rozpočtového opatření ve finančním výboru. 
FV projednal dne 16.12.2016 (emailem a telefonicky) RO č.6/2016 a doporučuje ho ke schválení 
zastupitelstvem města.  

 

Starosta otvírá rozpravu.  Nikdo se nepřihlásil. Místnost opustil dočasně pan Tamchyna, přítomno 12 
zastupitelů. 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 7: 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu 
Rada města na svém jednání dne 16.11.2016 (viz. zápis č. 102)  projednala  text obecně závazné vyhlášky o 
nočním klidu a doporučila tuto vyhlášku zastupitelstvu města ke schválení.  
Předmětem vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 
nebo žádnou než stanoví zákon (podle zákona o přestupcích se dobou nočního klidu rozumí doba od 22. do 6. 
hodiny). 
Od 1.10.2016 již není dle zákona možné, aby rada města udělovala výjimky z doby nočního klidu. Výjimečné 
případy mohou obce stanovit přímo v textu obecně závazné vyhlášky. 
V navrhované vyhlášce je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou v noci z 31. prosince na 1. 
ledna, v noci z 30. dubna na 1. května a ve dnech konání hudebního festivalu Rockový Slunovrat, Pivního 
festivalu Řevnice, hudebního festivalu Porta a hudebního festivalu Rockabilly.cz. Zkrácení nočního klidu u 
uvedených kulturních a společenských akcí projednala kulturní komise 8.11.2016. 
Výjimku pro konání promítání letního kina ministerstvo vnitra nepovolilo (město má konání promítání oznámit 
dopředu na úřední desce a podobnými způsoby).  
Vyhláška v předloženém znění byla odsouhlasena Odborem kontroly a dozoru Ministerstva vnitra. 

 
V rozpravě vystoupili: Pan Kvasnička a MgA. Reslová. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
 
 



8 

 

Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o nočním klidu, s účinností od      
1. ledna 2017.“ 
Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 

 
 K bodu 8: 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o regulaci hlučných činností 
Rada města na svém jednání dne 16.11.2016 (viz. zápis č. 102)  projednala  text obecně závazné vyhlášky o 
regulaci hlučných činností a doporučila tuto vyhlášku zastupitelstvu města ke schválení.  
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je regulace činností v nevhodnou denní dobu, které by mohly svou 
hlučností narušit veřejný pořádek a občanské soužití ve městě. Dle vyhlášky je každý povinen zdržet se o 
nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin veškerých činností 
spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. motorových kos, křovinořezů s elektrickým 
nebo spalovacím motorem, sekaček na trávu s elektrickým nebo spalovacím motorem, motorových pil, 
cirkulárek, kompresorů, vrtaček, bouracích kladiv, truhlářských a stavebních strojů apod. Rada města může 
udělit výjimku z  této vyhlášky konkrétní osobě na konkrétní časové období, a to v nezbytně nutném rozsahu. 
Vyhláška v předloženém znění byla odsouhlasena Odborem kontroly a dozoru Ministerstva vnitra. 
 
V rozpravě vystoupili: Pan Kvasnička, MgA. Reslová, paní Vyletová – dotaz, zda se to dozví soused, starosta – 
není povinnost informovat, ale je dobrým mravem informovat sousedy. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, o regulaci hlučných činností, 
s účinností od 1. ledna 2017.“ 
Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 9: 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, o úplném zákazu provozování některých loterií a jiných podobných 
her 
Rada města č.103 dne 23.11.2016 projednala a doporučila zastupitelstvu města ke schválení obecně závaznou 
vyhlášku č.4/2016 o úplném zákazu provozování některých loterií a jiných podobných her. Předmětem vyhlášky 
je omezení negativního vlivu loterií a jiných podobných her, ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných 
nebo duševně nevyzrálých osob před důsledky plynoucími z účasti na těchto loteriích a jiných podobných hrách, 
které ve svých důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku a ke zvýšení kriminality a dalších 
patologických jevů. Rada města vzala na vědomí informaci ekonomického odboru o finančním dopadu do 
rozpočtu města na rok 2017. Příjem na položku 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů byl za rok 2015 ve 
výši 243 000,- Kč. V roce 2017 bude příjem na výše uvedenou položku pouze ze státního rozpočtu 37%, tj. 
90 000,- Kč. V porovnání s rokem 2015 bude v rozpočtu cca o 150 000,- Kč méně.  
Vyhláška v předloženém znění byla odsouhlasena Odborem kontroly a dozoru MV. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: Bc. Cvanciger, starosta, pan Tamchyna. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.4/2016 o úplném zákazu některých loterií a 
jiných podobných her s účinností od 1. ledna 2017.“ 
Pro: 8 Zastupitelů 

Proti: 3 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 

 
 K bodu 10: 

Zásady pro poskytování finančního příspěvku města Řevnice na úhradu nákladů za vývoz jímek  
Na základě diskuze mezi zástupci společnosti Ekos (Kodym, Kubásek) a zástupci města (Smrčka, Reslová) byl 
na radu města předložen návrh systémového řešení, které upravuje podmínky svozu fekálních vod. Řešení by 
mělo zahrnout svozy z území Řevnic (zohlednit, zda obyvatelé nemají možnost napojení na kanalizaci nebo 
mají možnost napojit se na kanalizaci, ale napojeni nejsou), dále od obyvatel z obcí, s kterými má město 
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Řevnice uzavřenu smlouvu o přípravě rozšíření ČOV – Zadní a Hlásná Třebaň, a dále z ostatních obcí.  
Systémové řešení by mělo také zohledňovat četnost svozů, tedy podmíněně kvalitou svážené odpadní vody. 
Město Řevnice zvažuje kompenzace obyvatelům, kteří se zatím nemohou napojit na kanalizaci. Je navrženo 
poskytnout obyvatelům Řevnic bez možnosti napojení na městskou kanalizaci příspěvek na úhradu nákladů za 
vývoz jímek ve výši 30,- Kč za každý vyvezený m

3
 odpadních vod z jímky, pokud splní podmínky podle 

navržených Zásad pro poskytování finančního příspěvku města Řevnice. Počet obyvatel trvale hlášených 
v objektech bez možnosti napojení na splaškovou kanalizaci je aktuálně 187 (viz podklady).  
 
Rada města dne 7.12.2016 na svém jednání č. 106 projednala text Zásad pro poskytování příspěvku města 
Řevnice na úhradu nákladů za vývoz jímek, z objektů v katastru města Řevnice bez možnosti napojení na 
splaškovou kanalizaci a vztahující se na trvale hlášené obyvatele Řevnic, ve výši 30,- Kč za m

3 
fekálních vod 

svezených odborně způsobilou osobou
.
a doporučila tyto Zásady zastupitelstvu města ke schválení. Horní 

hranice pro poskytnutí příspěvku je 35 m
3
 na trvale hlášenou osobu a kalendářní rok. Rada města uložila 

jednateli společnosti EKOS Řevnice Ing. Davidu Kodymovi připravit realizaci systémového řešení úprav 
podmínek svozu fekálních vod dle navrženého materiálu v termínu do 31.3.2017.  
Na radě města dne 19.12.2016 byl schválen postup systémového řešení, které potvrdil jako správný postup ve 
svém stanovisku i SOVAK (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací) na základě písemné konzultace. 
 
Starosta otvírá rozpravu. 
V diskuzi vystoupil Ing. Kodym a představil záměr svozu na ČOV a opatření s tím související. 
Pan Kvasnička vznesl dotaz na cenu.  
Starosta podal informaci – max. 200.000,- Kč.  
Pan Kvasnička požaduje zahrnout do rozpočtu na rok 2017.  
Ing. Kodym ještě doplnil, že předpoklad je, že s jedním vozem bude možné svoz zajistit, limit na ČOV je cca 60 
m

3 
za den. Změna pomůže - při stávajícím režimu, mimo Řevnic a Hlásné a Zadní Třebaně se přijímá i z dalších 

vzdálenějších lokalit. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Zásady pro poskytování finančního příspěvku města Řevnice na 
úhradu nákladů za vývoz jímek.“   

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  -  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 11: 
Diskuze 45 minut 
Paní Veronika Černá poděkovala za vstřícný přístup a požadovala informaci ohledně protipovodňových opatření 
v lokalitě Za Vodou. Starosta uvedl, že v plánu na rok 2017 je zahrnuta projektová dokumentace a je to jedna 
z priorit města. 
Paní Vyletová vznesla dotaz na rekonstrukce náměstí a byla by ráda, kdyby nově založený spolek Srdce Řevnic 
byl zván ke schůzkám a bodům, které se budou týkat náměstí. 
Mgr.Skripnik ujistil paní Vyletovou, že byla založena komise pro revitalizaci náměstí, zápisy ze schůzek této 
komise půjdou na stránky města. 
MgA. Reslová poděkovala paní Vyletové za zájem a pozvala ji do komise pro životní prostředí a vyzvala ji k 
zapojení do tvorby projektů v Řevnicích. 
Paní Pražská vyslovila rozhořčení nad vandaly, kteří zničili vánoční stromeček. 
Paní Černá by ráda, aby se pamatovalo na zdravotně postižené občany s parkovacími místy a také na maminky 
s kočárky. Starosta upozornil, že se počítá s výrazně větším počtem invalidních stání u nádraží.  
Ing. Sudek poukázal na to, že nenašel žádný materiál, který by řešil zjednosměrnění ulic v Řevnicích a vznesl 
dotaz, zda je vypracovaná dopravní studie. Mgr. Skripnik mu vysvětlil, že o tom jednala dopravní komise – 
projednávalo se zjednosměrnění ulic Legií, Sádecká a Berounská a co se týká dopravní studie, byla by finančně 
nákladná. K tomuto tématu vystoupil ještě pan Hrubý – člen dopravní komise. 
Mgr. Schlindenbuch poprosil, zda by bylo možné zveřejňovat data komisí na webových stránkách města, aby 
občané měli možnost své připomínky a náměty vznést přímo tam a nemuselo se to řešit na zasedání 
zastupitelstva. 
Ing. Kozák si rovněž myslí, že Řevnice se bez dopravní studie neobejdou, doprava je tu velice hustá 
 
Starosta končí diskuzi ve 22:10 hodin. 
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 K bodu 12: 
Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav – Lesní divadlo 
Odbor kanceláře starosty a investic předložil radě města č.106 dne 7.12.2016 ke schválení žádost o uvolnění 
finanční částky ve výši 280 606,50 Kč (227 667,- Kč sbírka, 52 939,50 Kč 50% část z nájemného) z Fondu 
oprav a technického zhodnocení Lesního divadla na rekonstrukci Lesního divadla – Etapa 2016. Předpokládané 
náklady na rekonstrukci Lesního divadla – Etapa 2016 činí 899 800,- Kč vč. DPH (přístavba hygienického 
zázemí a rekonstrukce šaten pro účinkující 870 000,- Kč + náklady na TDI 29 800,- Kč). V rozpočtu města bylo 
na rekonstrukci vyčleněno 810 000,- Kč (500 000,- Kč dotace SČ Kraj, 100 000,- Kč Lesy ČR a 210 000,-Kč 
spoluúčast města). Doposud bylo vyčerpáno 398 800,- Kč, v rozpočtu města zbývá 411 200,- Kč. Na zaplacení 
celkových nákladů na rekonstrukci – Etapu 2016 po započtení částky z Fondu oprav chybí ještě částka ve výši 
207 993,50 Kč, která bude vyrovnána v rámci  RO č.6/2016. 
Rada města č.106 dne 7.12.2016 projednala uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického 
zhodnocení budovy – Lesní divadlo ve výši 280 606,50 Kč na rekonstrukci Lesního divadla – Etapa 2016 a 
doporučila uvolnění této částky zastupitelstvu města ke schválení. 
 

Starosta otvírá rozpravu. V rozpravě nikdo nevystoupil. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 280 606,50 Kč na rekonstrukci 
Lesního divadla – Etapa 2016 z Fondu oprav a technického zhodnocení Lesního divadla.“   

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  -  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 13: 
Záměr prodeje pozemku parc.č. 3554, parc. č.3553/2 a parc.č.  3553/3 v k.ú. Řevnice 
Zastupitelstvu města je předkládán k odsouhlasení záměr prodeje pozemku parc.č. 3554 o výměře 25 m

2
 (pod 

stavbou garáže) a 2 pozemků oddělených z pozemku parc.č. 3553 (parc.č. 3553/2 a parc.č. 3553/3), které tvoří 
část stráně „připlocené“ k zahradám u rodinného domu č.p. 317 a rodinného domu č.p. 940. Pozemky přiléhají 
k ulici Sportovní. 
Pozemek parc.č. 3553/2 o výměře 23 m

2
 a pozemek parc.č. č. 3553/3 o výměře 17 m

2
 vzniknou oddělením 

z pozemku parc.č. 3553 na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2196-135/2016 
vyhotoveném společností GEOCONSULT s.r.o., IČO: 60277947, Mníšecká 23, 252 30 Řevnice, ověřeném 
úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Janem Kubrichtem dne 19.10.2016 a potvrzeném 
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ dne 25.10.2016 pod značkou 
PGP 2834/2016-210. 
Na pozemku parc.č. 3554 se nachází již desítky let stavba garáže. Nájemné za užívání pozemku parc.č. 3554 
je na základě nájemní smlouvy placeno paní J. Markovou. Jde o stavbu nepovolenou. Stavba také není 
v katastru nemovitostí zapsána na listu vlastnictví. 
Kupní cena prodávaných pozemků bude stanovena na základě znaleckého posudku a náklady na znalecký 
posudek budou připočteny ke kupní ceně. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupil: Ing. Beneš, Kvasnička, Bc. Cvanciger – upozorňují, že to bylo řešeno již po několik 
volebních období a vždy to bylo zamítnuto.  
Pan Tamchyna – dotaz ohledně nepovolené stavby.  
Starosta – pozemky by byly prodány s právní vadou.  
MUDr. Dercová – přikláním se k tomu, že by se to nemělo prodávat. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 3554 o výměře 25 m

2
, pozemku parc.č. 

3553/2 o výměře 23 m
2
 a pozemku parc.č. č. 3553/3 o výměře 17 m

2
, které vzniknou oddělením 

z pozemku parc.č. 3553 na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2196-135/2016 
vyhotoveném společností GEOCONSULT s.r.o., IČO: 60277947, Mníšecká 23, 252 30 Řevnice, ověřeném 
úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Janem Kubrichtem dne 19.10.2016 a potvrzeném 
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ dne 25.10.2016 pod 
značkou PGP 2834/2016-210. Kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku a náklady na 
znalecký posudek budou připočteny ke kupní ceně.“ 
Pro: 3 Zastupitelů 

Proti: 3 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 7 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno. 
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 K bodu 14: 
Záměr podání žádosti o dotaci – ČOV a kanalizace v lokalitě Vrážka  
Odbor KSI předložil na jednání rady města ke schválení podání žádosti na rozšíření ČOV a stavbu kanalizace 
v oblasti pod Vrážkou dle výzvy Operačního programu životní prostředí (OPŽP).  
Celkové náklady na rozšíření  ČOV (20 195 000,- Kč) a na kanalizaci pod Vrážkou (12 000 000,- Kč) budou ve 
výši 32 195 000,- Kč bez DPH (38 955 950,- Kč vč. DPH). Spoluúčast města činí 36,25% z uznatelných 
nákladů, tzn. 11 670 687,- Kč bez DPH (14 121 531,-Kč vč. DPH). DPH bude odečitatelná položka.  
Rozložení vlastních nákladů mezi jednotlivé podílející se obce je uvedené v  „Dohodě o vodárenské spolupráci“, 
Příloha 2, která je přiložena v materiálech.  Rozšíření ČOV (bez DPH): Řevnice 6 233 000,- Kč, Zadní Třebáň   
9 843 000,- Kč, Hlásná Třebáň 4 119 000,- Kč Kanalizace pod Vrážkou (bez DPH): pouze Řevnice 12 000 000,- 
Kč, netýká se ostatních obcí. 
V průběhu zpracování a projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí byla provedena korekce zadání ve 
smyslu zvýšených nároků především na část na modernizace ČOV a tedy vyšších finančních nároků na 
spoluúčast obcí, zejména města Řevnice.  
Rada města č.106 dne 7.12.2016 doporučila zastupitelstvu ke schválení schválit záměr podání žádosti o 
finanční dotaci na stavbu kanalizace v oblasti pod Vrážkou a rozšíření ČOV s celkovými náklady ve výši 32 195 
000,- Kč bez DPH (38 955 950,- Kč vč. DPH). Předpokládaná dotace je ve výši 63,75% tj. vlastní náklady ve 
výši cca 11 670 687,- Kč bez DPH, dále doporučila zastupitelstvu města ke schválení rozložení celkové 
investice mezi obce - Rozšíření ČOV (bez DPH): Řevnice 6 233 000,- Kč, Zadní Třebáň 9 843 000,- Kč, Hlásná 
Třebáň  4 119 000,- Kč a kanalizace pod Vrážkou (bez DPH): Řevnice 12 000 000,- Kč, netýká se ostatních 
obcí, uložila starostovi projednat se zástupci obcí Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň úpravu parametrů finančních 
spoluúčasti obcí na celkové investici do ČOV z důvodů úpravy zadání v průběhu zpracování projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí (zejména zvýšené nároky na modernizaci ČOV) a projednat se 
zpracovatelem projektové dokumentace společností VRV a.s., Nádražní 4, Praha 5 úpravu zadání a smluvních 
podmínek (termíny, spoluúčasti obcí, zadání) pro další fáze projektování s ohledem na úpravu zadání v průběhu 
zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.  
 
Starosta otvírá rozpravu. 
V rozpravě nikdo nevystoupil. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o finanční dotaci na stavbu kanalizace v oblasti 
pod Vrážkou a rozšíření ČOV s celkovými náklady ve výši 32 195 000,- Kč bez DPH (38 955 950,- Kč vč. 
DPH). Předpokládaná dotace je ve výši 63,75%, tj. vlastní náklady ve výši cca 11 670 687,- Kč bez DPH. 
DPH bude odečitatelná položka. 
Zastupitelstvo města schvaluje rozložení celkové investice mezi obce - Rozšíření ČOV (bez DPH): 
Řevnice 6 233 000,- Kč, Zadní Třebáň 9 843 000,- Kč, Hlásná Třebáň  4 119 000,- Kč a kanalizace pod 
Vrážkou (bez DPH): Řevnice 12 000 000,- Kč, netýká se ostatních obcí. Částky nezahrnují výši dotace.“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 15: 
Rozpočtové opatření č. 6/2016 
Zastupitelstvu je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2016. 
Návrh rozpočtového opatření č. 6/2016 byl projednán na jednání rady města dne 14.12.2016 (viz. zápis č. 107) 
Ve finančním výboru byl návrh rozpočtového opatření projednán dne 16.12.2016 a doporučen zastupitelstvu 
města ke schválení. 
 
Starosta otvírá rozpravu. 
V rozpravě vystoupili: MUDr. Dercová- poukazuje na to, že rozpočtové opatření je děláno na poslední chvíli, 
jedná se o velké převody peněz, proto odmítá nést odpovědnost za tyto přesuny peněz.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2016, které upravuje schválený rozpočet na 
rok 2016 tak, že se na straně příjmů i výdajů upravuje o částku 417.662,50 Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2016 na straně příjmů 64.270.556,85 Kč a na straně výdajů 
61.612.022,85 Kč.“   

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  2 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 



12 

 

 K bodu 16: 
Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku od 
posledního jednání zastupitelstva města 
Radě města je dle §102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích., vyhrazeno mimo jiné zabezpečovat hospodaření 
města podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem 
obce. Město Řevnice má zatím v platnosti Směrnici pro správu rozpočtu Města Řevnice č.4/2009, kde je 
vyhrazeno radě města provádět bez předem projednaného rozpočtového opatření zastupitelstvem města pouze 
přesuny položek v kapitolách navzájem do celkové výše 50 tis. Kč. S ohledem na běžnou praxi, kdy rozpočtová 
opatření ze strany státního rozpočtu nebo kraje vč. plnění přicházejí obcím i v posledních dnech rozpočtového 
roku, bude k zajištění řádného chodu obce potřebné udělit předběžný souhlas radě města zastupitelstvem 
města ke schválení takovýchto rozpočtových opatření na období od posledního zasedání zastupitelstva města 
do konce roku. RM č. 106 dne 7.12.2016 souhlasila s předloženým návrhem pověření rady města 
zastupitelstvem města k provádění nezbytných rozpočtových opatření, navazujících na rozpočtová opatření 
státního rozpočtu nebo kraje v době od posledního zasedání zastupitelstva města do konce roku a uložila 
ekonomickému odboru, po projednání ve finančním výboru, zařadit tento bod k projednání a ke schválení 
zastupitelstvu města. 
Odbor dozoru a kontroly Středočeského kraje v Zápise z dílčího přezkoumání hospodaření města Řevnice za 
rok 2016 ze dne 6.12.2016, vzhledem k objemu výdajů města doporučil v zájmu včasného schvalování a 
provádění rozpočtových opatření, zejména před koncem účetního období, zmocnit zastupitelstvem radu města 
ke schválení úprav rozpočtových výdajů v plném rozsahu rozpočtovým opatřením, které by až následně bylo 
předloženo jako informace zastupitelstvu města. 
 
Starosta otvírá rozpravu. 
V rozpravě nikdo nevystoupil. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením a provedením rozpočtových opatření, po 
projednání ve finančním výboru, na rok 2016 v období měsíce prosince 2016 a ledna 2017, jejichž 
předmětem bude přijetí všech příjmů, vč. dotací z veřejných rozpočtů a jejich převedení jiným 
subjektům, pro které jsou určeny.  Zastupitelstvo města pověřuje radu města provádět přesuny 
rozpočtových částek z jednotlivých paragrafů a položek rozpočtové skladby k vyrovnání skutečných 
příjmů a výdajů. Zastupitelstvo města ukládá Mgr. Renatě Henych, tajemnici MěÚ, předkládat radě města 
úpravy rozpočtu na rok 2016 v období měsíce prosince a ledna 2017 (do účetní závěrky 2016).“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  -  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 17: 
Účast města ve výběrovém řízení na prodej rodinného domu č.p. 801 a budovy bez č.p./č.e. ve správě 
státního podniku Lesy ČR 
Město Řevnice je vlastníkem pozemku parc.č. 1127, na kterém se nachází rodinný dům č.p. 801 a pozemku 
parc.č. 1128, na kterém se nachází zemědělská stavba bez č.p./č.e. Město vlastní také pozemek parc.č. 1129/2 
o výměře 939 m

2
, který tvoří zahradu rodinného domu č.p. 801. Rodinný dům č.p. 801 a budova bez č.p./č.e. 

jsou v majetku státu, právo hospodařit s nimi má státní podnik Lesy České republiky. 
Nyní statní podnik Lesy ČR vyhlásil výběrové řízení na prodej rodinného domu č.p. 801 i zemědělské stavby. 
Výběrové řízení je prováděno formou výzvy k podání návrhů na uzavření smlouvy podle ust. §1780 odst. 2 
občanského zákoníku a na jeho základě státní podnik vybere zájemce s nejvýhodnější nabídkou. 
Minimální kupní cena je 530.000,- Kč, podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení jistiny 26.500,- Kč. 
Kupní cena musí být uhrazena do 90 dní od podpisu kupní smlouvy. Termín pro podání nabídky je 29.12.2016 
ve 12:00 hod., otevírání obálek se uskuteční 29.12.2016 ve 13:00 hod. 
Město Řevnice má věcné předkupní právo dle ust. §3056 odst. 1 občanského zákoníku. - tzn., že Lesy ČR musí 
před realizací prodeje učinit městu Řevnice v souladu s §2147 občanského zákoníku nabídku na odkup 
prodávaných nemovitostí a to za stejnou kupní cenu, kterou nabídl vítězný zájemce.  
Dům č.p. 801 je montovaná stavba. 
Rada města na svém jednání dne 7.12.2016 doporučila zastupitelstvu města ke schválení účast města Řevnice 
ve výběrovém řízení vyhlášeném státním podnikem Lesy České republiky na prodej montovaného rodinného 
domu č.p. 801 postaveném na městském pozemku parc.č. 1127 a budovy bez č.p./č.e. postaveném na 
městském pozemku parc.č. 1128, oba v k.ú. Řevnice a to s nabídkou kupní ceny ve výši 530.000,- Kč.  
Pokud bude městu nabídnuta podnikem Lesy ČR v rámci předkupního práva kupní cena vyšší než 530.000,- 
Kč, bude k projednání nabídky svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva. 
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Starosta otvírá rozpravu. 
V rozpravě vystoupila MUDR. Dercová s dotazem, zda by nebylo vhodnější, aby to koupil někdo jiný. Starosta 
podal vysvětlení. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje účast města Řevnice ve výběrovém řízení vyhlášeném státním 
podnikem Lesy České republiky na prodej montovaného rodinného domu č.p. 801 postaveném na 
pozemku parc.č. 1127 a budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc.č. 1128, vše v k.ú. Řevnice a to 
s nabídkou kupní ceny ve výši 530.000,- Kč. 
Zastupitelstvo města schvaluje nabytí rodinného domu č.p. 801 postaveném na pozemku parc.č. 1127 a 
budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc.č. 1128, vše v k.ú. Řevnice, do vlastnictví města 
Řevnice za celkovou kupní cenu 530.000,- Kč. 
Zastupitelstvo města schvaluje uhrazení jistoty ve výši 26.500,- Kč na účet státního podniku Lesy České 
republiky.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 18: 
Rozpočet na rok 2017 
Ekonomický odbor předložil radě města k projednání návrh rozpočtu na rok 2017. Tento návrh rozpočtu byl 
zároveň zaslán finančnímu výboru dne 26.11.2016 k projednání a případným připomínkám. Předložený 
rozpočet na rok 2017 je konstruován jako vyrovnaný. Na příjmové straně je celkem 64 300 000,- Kč a na 
výdajové straně je celkem 64 300 000,- Kč. Rozpočtová rezerva z přebytku hospodaření z roku 2016 bude 
zapracována do rozpočtu na rok 2017 po projednání ve FV a schválení na jednání ZM.  Investice a opravy jsou 
součástí plánu investic a oprav na rok 2017 a budou zapracovány do rozpočtu na rok 2017 po projednání ve FV 
a schválení na jednání ZM. Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 2017 se budou řešit v rámci 
rozpočtových opatření. Rozpočet na rok 2017 je v podkladech pro radu města. 
Rada města na svém jednání dne 30.11.2016 (viz. zápis č. 105) schválila návrh rozpočtu na rok 2017 jako 
vyrovnaný, na příjmové straně ve výši celkem 52 112 000,- Kč a na výdajové straně ve výši celkem 52 
112 000,- Kč. Investice a opravy jsou součástí plánu investic a oprav na rok 2017 a budou zapracovány do 
rozpočtu na rok 2017 po projednání ve FV a po schválení na jednání zastupitelstva města.  
 
Starosta otvírá rozpravu. 
V rozpravě vystoupil: Pan Kvasnička poukázal, že rozpočet roste na výdajové stránce, dostali rozpočet a nebylo 
to vinou úřadu, pozdě. Byl by rád, aby se tomu předešlo a bylo to projednáno nejpozději vždy do konce 
listopadu. Starosta vysvětluje, že se tam zapracovávají změny. Vedle rozpočtu pak byl zpracován rozpočtový 
výhled a plán investic. 
MUDr: Dercová vyjádřila nesouhlas s finanční politikou města a proto se zdrží hlasování. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2017 jako vyrovnaný, na příjmové straně ve výši 
64 300 000,- Kč a na výdajové straně ve výši 64 300 000,- Kč. Rezerva je ve výši 1 000 000,- Kč. 
Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 2017 se budou řešit v rámci rozpočtových 
opatření.“   

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  -  Zastupitelů 

Zdržela se hlasování:  1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 19: 
Plán investic na rok 2017 a 2018 
V rámci rozpočtu byl na radě města dne 7.12.2016 projednán návrh plánu investic a oprav na rok 2017, 
s výhledem do roku 2018. V návrhu byly rozpracovány investice, opravy a projekty k přípravě investic a 
doporučen zastupitelstvu města ke schválení. Zastupitelstvo pověřuje radu města k přípravě investic a 
k zařazení jednotlivých investičních akcí do rozpočtu formou návrhu rozpočtových opatření v závislosti na vývoji 
rozpočtu na příjmové straně. 
 
Ve 22:45 hodin odchází Iveta Kovářová, přítomno 12 zastupitelů. 
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Starosta otvírá rozpravu. 
Starosta vysvětluje jednotlivé položky v navrženém plánu investic, informuje o možnosti vzít úvěr cca na 10 let 
na opravu komunikací. Úrokové sazby jsou nízké, daně z nemovitostí přináší do rozpočtu cca 3,5 milionu Kč. 
Pan Kvasnička – je důležité se o tom pobavit, ale do budoucna. Je to závažné rozhodnutí a je třeba si říct, že 
všechny komunikace nebude možnost asfaltovat a bude třeba se dohodnout, které komunikace by to byly. 
Starosta informuje o tom, že třeba v Černošicíh občané přispívali na opravy komunikací. 
MUDr. Dercová hlásí, že se zdrží hlasování. 
 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje plán investic na rok 2017 a 2018. Zastupitelstvo města pověřuje radu 
města k přípravě investic a k zařazení jednotlivých investičních akcí do rozpočtu formou návrhu 
rozpočtových opatření v závislosti na vývoji rozpočtu na příjmové straně.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  -  Zastupitelů 

Zdržela se hlasování:  1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 20: 
Různé  
Ing. Beneš – poukazuje na zvážení značení jednosměrných ulic. Upozorňuje na opatrnost při zastavěnosti 
pozemků kláštera Dominikánů. 
Pan Tamchyna – z Berounské udělat jednosměrku, je naprostý nesmysl. 
Pan Kvasnička – chtěl jsem poděkovat panu Skripnikovi, že přiznal, že člověk vnímá fungování rady města jinak 
z vnějšku a jinak zevnitř. Co se týká dopravní komise, tak ten výstup z mého pohledu je naprosto nešťastný. 
Paní Pražská – Školní ulice – poukázala na absenci přechodu pro chodce 
MUDr. Dercová a pan Tamchyna upozorňují na zálivy na silnici v ulici Mírová -  je to nebezpečné hlavně pro děti 
na kolech. 
Starosta informoval zastupitele ohledně auditu ve společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. s tím, že pošle 
zastupitelům audit za monitoring skládky, šetření je ukončené. Není identifikován konkrétní viník.  
 
 
 
Starosta přítomné informoval, že další zastupitelstvo se bude konat dne  6.2.2017. 
 

 K bodu 21: 
Závěr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 19. prosince 2016 ve 23:25 hodin. 
 
Zápis byl vyhotoven dne 19.12.2016. 
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Usnesení 
ze zápisu č. 17  Zastupitelstva města Řevnice dne 19.12.2016 

Zastupitelstvo města Řevnice 
 
A)      BERE NA VĚDOMÍ: 

 představení záměru vlastníka pozemků – klášter Dominikánů Praha. 

 zprávu o činnosti rady města v období  22.6. – 7.12 .2016. 

 zprávu o činnosti finančního výboru. 

 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o nočním klidu, s účinností od 1. ledna 2017. 

 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, o regulaci hlučných činností, s účinností od 1. ledna 2017. 

 obecně závaznou vyhlášku č.4/2016 o úplném zákazu některých loterií a jiných podobných her s účinností od 1. 
ledna 2017. 

 Zásady pro poskytování finančního příspěvku města Řevnice na úhradu nákladů za vývoz jímek.“   

 uvolnění finančních prostředků ve výši 280 606,50 Kč na rekonstrukci Lesního divadla – Etapa 2016 z Fondu oprav a 
technického zhodnocení Lesního divadla. 

 záměr podání žádosti o finanční dotaci na stavbu kanalizace v oblasti pod Vrážkou a rozšíření ČOV s celkovými 
náklady ve výši 32 195 000,- Kč bez DPH (38 955 950,- Kč vč. DPH). Předpokládaná dotace je ve výši 63,75%, tj. 
vlastní náklady ve výši cca 11 670 687,- Kč bez DPH. DPH bude odečitatelná položka. Zastupitelstvo města 
schvaluje rozložení celkové investice mezi obce - Rozšíření ČOV (bez DPH): Řevnice 6 233 000,- Kč, Zadní Třebáň 
9 843 000,- Kč, Hlásná Třebáň  4 119 000,- Kč a kanalizace pod Vrážkou (bez DPH): Řevnice 12 000 000,- Kč, 
netýká se ostatních obcí. Částky nezahrnují výši dotace. 

 Rozpočtové opatření č. 6/2016, které upravuje schválený rozpočet na rok 2016 tak, že se na straně příjmů i výdajů 
upravuje o částku 417.662,50 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2016 na straně příjmů 
64.270.556,85 Kč a na straně výdajů 61.612.022,85 Kč.  

 rozpočet na rok 2017 jako vyrovnaný, na příjmové straně ve výši 64 300 000,- Kč a na výdajové straně ve výši 
64 300 000,- Kč. Rezerva je ve výši 1 000 000,- Kč. Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 2017 se 
budou řešit v rámci rozpočtových opatření.  

 plán investic na rok 2017 a 2018. Zastupitelstvo města pověřuje radu města k přípravě investic a k zařazení 
jednotlivých investičních akcí do rozpočtu formou návrhu rozpočtových opatření v závislosti na vývoji rozpočtu na 
příjmové straně. 
 

B)        SCHVALUJE:  
 ověřovateli zápisu Libora Kvasničku a Bc. Miroslava Cvancigera. 

C) NESCHVALUJE: 

 záměr prodeje pozemku parc. č. 3554 o výměře 25 m
2
, pozemku parc. č. 3553/2 o výměře 23 m

2
 a pozemku parc. 

č. 3553/3 o výměře 17 m
2
, které vzniknou oddělením z pozemku parc. č. 3553 na základě geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku č. 2196-135/2016 vyhotoveném společností GEOCONSULT s.r.o., IČO: 60277947, Mníšecká 
23, 252 30 Řevnice, ověřeném úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Janem Kubrichtem dne 
19.10.2016 a potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ dne 
25.10.2016 pod značkou PGP 2834/2016-210. Kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku a 
náklady na znalecký posudek budou připočteny ke kupní ceně. 

D) ZVOLILO: 

 zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Kozák a Ing. arch. Alice Čermáková. 

E) POVĚŘUJE: 

 pověřuje radu města schválením a provedením rozpočtových opatření, po projednání ve finančním výboru, na rok 
2016 v období měsíce prosince 2016 a ledna 2017, jejichž předmětem bude přijetí všech příjmů, vč. dotací 
z veřejných rozpočtů a jejich převedení jiným subjektům, pro které jsou určeny.  Zastupitelstvo města pověřuje radu 
města provádět přesuny rozpočtových částek z jednotlivých paragrafů a položek rozpočtové skladby k vyrovnání 
skutečných příjmů a výdajů. Zastupitelstvo města ukládá Mgr. Renatě Henych, tajemnici MěÚ, předkládat radě 
města úpravy rozpočtu na rok 2016 v období měsíce prosince a ledna 2017 (do účetní závěrky 2016). 

Zapisovatel: Mgr. Renata Henych 
 
                                                                Ověřovatelé zápisu: 
 
 
……………………………………….                                                   ……………………………………… 
       Libor Kvasnička                                                                                Bc. Miroslav Cvanciger 
 
 
 
                                                          ………………………………… 
                                                         Ing. Tomáš Smrčka, starosta 


