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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 20. února 2017 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, MVDr. Veverka Vojtěch, Ing. Kozák Petr, Ing. Beneš Josef, Mgr. Henych Renata – tajemnice (s 
hlasem poradním) 
Nepřítomností zastupitelé: (omluveni) Ing. Buchal Jiří, Miroslav Cvanciger,Martin Tamchyna 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne  20.2.2017:          19:09 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne 20.2.2017:          21:53 hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 8 občanů. 
Návrh programu zasedání: 
1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Zpráva o činnosti rady města 
4) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
5) Zpráva o činnosti finančního výboru 
6) Diskuze 45 minut 
7) Darování pozemku parc.č. 216/7 společnosti 2 Q spol. s r. o. 
8) Dohoda o splátkách – M. S. 
9) Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2017 
10) Rozpočtové opatření č. 7/2016 - info 
11) Rozpočtové opatření č. 1/2017 
12) Záměr prodeje pozemku parc. č. 3521/4 pod trafostanicí 
13) Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě včetně dohody o narovnání mezi městem Řevnice a společností 2 Q spol. 

s r.o.   
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 19:09 hodin. Konstatoval, že 
jednání bylo svoláno v souladu s jednacím řádem a ve smyslu zákona o obcích a je usnášení schopné, neboť 
při zahájení zasedání je přítomno 12 zastupitelů. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů. 
 
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva města byla ustanovena Petra Karešová, 
referentka kanceláře starosty. Námitka proti určení zapisovatele vznesena nebyla. 
 
Ověřovateli zápisu byli starostou navrženi:MVDr. Vojtěch Veverka a Ing. Josef Beneš 
Hlasování o tomto návrhu. 
 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu MVDr. Vojtěcha Veverku a Ing. Josefa 
Beneše. 
 
 
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: MgA. Marie Reslová, Ing. arch. Alice Čermáková 
Hlasování o tomto návrhu. 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo zvolilo návrhovou komisi ve složení: MgA. Marie Reslová a  Ing. 
arch. Alice Čermáková 
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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 požádal 
diskutující, aby v případě diskusního příspěvku předstupovali k diskusnímu místu vybavenému mikrofonem tak, 
jako již při minulých zasedáních 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 doplnit na program těchto 7 bodů:  

 Koupě rodinného domu č.p. 801 a budovy bez č.p./č.e. od státního podniku Lesy ČR;   

 Žádost o dotaci – vozidlo pro pečovatelskou službu;  

 Informace  o záměru  podání žádosti o dotaci - Odborné učebny v Základní škole Řevnice 

 Záměr podání žádosti o dotaci - Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve městě Řevnice 

 Záměr podání žádosti o dotaci - Výstavba a vybavení multimodálního přestupního terminálu v Řevnicích 

 Záměr podání žádosti o dotaci – projekt Revitalizace zeleně II.etapa (lokalita parčík pod dětským hřištěm, 
břeh Berounky-„Za vodou“) 

 Záměr podání žádosti o dotaci – projekt Relaxační louka „Za vodou“ – místo pasivního odpočinku  

 přejmenovat  původní  bod č. 13) na  Dodatek č. 2 ke smlouvě o převodu nemovitostí mezi městem Řevnice 
a 2 Q spol. s r.o. včetně dohody o narovnání a přesunout ho za bod č. 7) Darování pozemku parc.č. 216/7 
společnosti 2 Q spol. s r.o. 

 
Doplněný program na zasedání zastupitelstva pak starosta navrhuje takto: 
 
1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Zpráva o činnosti rady města 
4) Zpráva o činnosti kontrolního výboru  
5) Zpráva o činnosti finančního výboru  
6) Diskuze 45 minut 
7) Darování pozemku parc. č. 216/7 společnosti 2 Q spol. s r. o.  
8) Dodatek č. 2 ke smlouvě o převodu nemovitostí mezi městem Řevnice a 2 Q spol. s r.o. včetně 

dohody o narovnání  
9) Dohoda o splátkách - M.S.  
10) Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2017  
11) Koupě rodinného domu č.p. 801 a budovy bez č.p./č.e. od státního podniku Lesy ČR  
12) Žádost o dotaci – vozidlo pro pečovatelskou službu  
13) Informace o záměru podání žádosti o dotaci – Odborné učebny v Základní škole Řevnice 
14) Záměr prodeje pozemku parc. č. 3521/4 pod trafostanicí  
15) Záměr podání žádosti o dotaci -  Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve městě Řevnice 
16) Záměr podání žádosti o dotaci - Výstavba a vybavení multimodálního přestupního terminálu v 

Řevnicích 
17) Záměr podání žádosti o dotaci – projekt Revitalizace zeleně II.etapa (lokalita parčík pod dětským 

hřištěm, břeh Berounky-„Za vodou“) 
18) Záměr podání žádosti o dotaci – projekt Relaxační louka „Za vodou“ – místo pasivního odpočinku  
19) Rozpočtové opatření č. 7/2016 – info 

20) Rozpočtové opatření č. 1/2017 

21) Různé 

22) Závěr 

Žádné další návrhy ani námitky nebyly podány. 
Starosta dává hlasovat o tomto návrhu. 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že program zasedání byl schválen v navrženém znění. 
 

 K bodu 3: 
Zpráva o činnosti rady města  
Vzhledem k rozsahu zpráv o činnosti rady města, bylo na zasedání zastupitelstva dne 19.12.2016 
odsouhlaseno, že písemná forma zprávy bude zastupitelům zaslána v podkladech jako samostatný materiál a 
na zasedání zastupitelstva bude hlasování k tomuto bodu provedeno bez čtení jejího konkrétního obsahu. 
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Zastupitelstvu je předkládána ke schválení zpráva o činnosti Rady města Řevnice v období 19.12.2016 – 
1.2.2017. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: MUDr.Dercová – (námitka proti formě informace o činnosti rady města, požadavek na 
dodatečné a upřesňující informace k bodům 8 a 9 z jednání RM č.115 –projekt a záměr podání dotace na 
učebny ZŠ, dotazy k bodu č. 3, 11 a 12 z jednání RM č. 116 – zrušení místa tajemníka, záměr podání žádosti o 
dotaci zeleň II. etapa a záměr podání žádosti o dotaci Relaxační louka „Za vodou“) starosta  – (reakce na 
dotazy MUDr. Dercové),p. Kvasnička,pí.Reslová,p.starosta – (diskuse o podmínkách výběrového řízení –firma 
připravující projekt učeben pro ZŠ,cena díla, podmínky dotace, termíny) Mgr. Henych – (reakce na dotaz MUDr. 
Dercové ohledně zrušení místa tajemníka.) 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 19.12.2016 – 1.2.2017.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 4: 
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
Kontrolní výbor se od posledního zasedání zastupitelstva města Řevnice sešel 1x a to 13.2.2017, zabýval se 
především kontrolou plnění usnesení rady města (97-114) a zastupitelstva města Řevnice(14-17). Vzal na 
vědomí abdikaci člena Kontrolního výboru pana J.Cicvárka a vyjádření pí. K.Vaňkové ( Mladý hlas Řevnic ) o 
postoupení místa člena Kontrolního výboru jiné straně nebo uskupení.Starosta vyzval volební uskupení a strany 
k nominaci na uvolněné místo v kontrolního výboru. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ----------- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru a informaci o abdikaci 
člena Kontrolního výboru pana J.Cicvárka“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 5: 
Zpráva o činnosti Finančního výboru 
Starosta přečetl zprávu o činnosti finančního výboru. Finanční výbor se od posledního zasedání zastupitelstva 
města Řevnice sešel celkem 2x.Dne 30.12.2016 projednal rozpočtové opatření č. 7/2016 a doporučil ho radě 
města na základě schváleného pověření ke schválení. Dne 14.2.2017 projednal Finanční výbor rozpočtové 
opatření č. 1/2017 a doporučil ho ke schválení zastupitelstvem města, dále vzal na vědomí chystané investiční 
a dotační záměry, které jsou  připraveny k projednání zastupitelstvem města dne 20.2.2017. 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: MUDr. Dercová – nemá k dispozici RO 6/2016 ,Ing. Hartmann, p. starosta, p. Kvasnička, 
p. Sudek – diskuze k RO 6 
Starosta navrhl krátkou technickou přestávku a přerušil v 19.36 hodin nahrávání záznamu. Jednání 
zastupitelstva pokračovalo v 19,40 hodin a nahrávání bylo opět spuštěno.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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 6: 
Diskuze - 45 minut 
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V diskusi vystoupili:Občan p. Hrubý- (kritika opozičních zastupitelů na základě článku v časopise Ruch 
č.11/2016)  
Občan p. Sudek – (dotaz na chybějící poklad k bodu č.13 k ZM č.18 na webu města,) MUDr. Dercová – (dotaz 
na výkop před 1.stupněm ZŠ, upozornění na možné poškození borovice u I.stupně ZŠ) MVDr. Veverka – (dotaz 
proč TS nepoužívají pluh při odklízení sněhu) p.Kvasnička, pí. Reslová, p. starosta (reakce na dotazy)  
 

 K bodu 7: 
Darování pozemku parc.č. 216/7 společnosti 2 Q spol. s r. o. 
Rada města předkládá zastupitelstvu ke schválení darování pozemku parc.č. 216/7 o výměře 2 m

2
 (zastavěná 

plocha), který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 216/3 na základě geometrického plánu pro vyznačení budov 
č. 2200-16/2016 vyhotoveném Ing. Zbyňkem Židlickým, IČO: 76214559, Betlémské náměstí 251/2, Praha 1, 
ověřeném úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Ivonou Vašákovou dne 16.10.2016 a 
potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ dne 24.10.2016 pod 
značkou 12/2016 společnosti 2 Q spol. s r. o. 
Na pozemku parc.č. 216/7 se nachází část stavby bytového domu postaveného v rámci projektu CORSO POD 
LIPAMI. 
Ve smlouvě o převodu nemovitostí uzavřené dne 17.12.2013 mezi městem Řevnice a společností 2 Q spol. 
s r.o. se společnost 2 Q zavázala k vybudování cesty v podobě bezbariérového průchodu mezi náměstím Krále 
Jiřího z Poděbrad a ulicí Pod Lipami o minimální šířce 1,5 m. Cesta včetně příslušenství bude po kolaudaci 
převedena bezplatně do vlastnictví města. Smlouva dále obsahuje ustanovení (bod 6.4), že v případě, že část 
cesty v rozsahu projektu po kolaudaci se bude nacházet na pozemcích společnosti 2 Q a naopak pokud část 
cesty nebude na pozemku pod cestou ve smyslu projektu, zavázaly se obě smluvní strany si tyto části darovat – 
směnit s druhou smluvní stranou tak, aby cesta s příslušným pozemkem byla ve vlastnictví města a okolní 
pozemky s případnými stavbami dle projektu ve vlastnictví společnosti 2 Q.  
Smluvní strany si současně sjednaly, že darování – směna pozemků může předcházet realizaci cesty. 
Nyní se na město obrátila společnost 2 Q se žádostí o darování části pozemku parc.č. 216/3 o výměře 2 m

2
 

(nový pozemek označen parc.č. 216/7), na kterém se nachází roh jednoho z nových bytových domů a pro jeho 
zápis do katastru nemovitostí je nutné, aby se budova nacházela na pozemku jednoho vlastníka. 
Záměr darování schválila rada města na svém jednání dne 1.2.2017 (viz. zápis č. 114). Záměr byl zveřejněn na 
úřední desce městského úřadu dne 2.2.2017.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička a Ing. Kozák – (vysvětlení situace – byty nelze prodat pokud je jiný majitel 
pozemku a nemovitosti, důvody darování pozemku),MUDr.Dercová – (zda bude finální cesta městu převedena 
bezplatně) MUDr.Dercová požaduje uvést do zápisu,že Ing. Kozák přislíbil bezúplatný převod cesty do 
vlastnictví města,p. Beneš – (byl by rád, aby cesta byla širší než 1,5 m, kvůli pohodlnému průchodu),zastupitelé 
se shodli,že je třeba o finální podobě vést ještě další diskuse. p.Sudek – (rozporuje původní návrh Ing. Kozáka 
na velikost projektu, vyjádřil nelibost s darováním pozemku o výměře 2m

2)
 

Ing. Kozák ohlásil střet zájmů a zdržuje se hlasování.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemku parc.č. 216/7 o výměře 2 m

2
 (zastavěná plocha), 

který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 216/3 na základě geometrického plánu pro vyznačení budov č. 
2200-16/2016 vyhotoveném Ing. Zbyňkem Židlickým, IČ: 76214559, Betlémské náměstí 251/2, Praha 1, 
ověřeném úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Ivonou Vašákovou dne 16.10.2016 a 
potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ dne 
24.10.2016 pod značkou 12/2016 společnosti 2 Q spol. s r. o., IČ: 25797859. Darování pozemku je 
v souladu se smlouvou o převodu nemovitostí uzavřené mezi městem Řevnice a společností 2 Q spol. 
s r.o. dne 17.12.2013.“ 
 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

 Ing. Kozák ohlásil střet zájmů  a zdržel se hlasování. 
Starosta konstatoval,že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 8: 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o převodu nemovitostí mezi městem Řevnice a 2 Q spol. s r.o. včetně dohody o 
narovnání 
Rada města předkládá zastupitelstvu ke schválení text dodatku č. 2 ke smlouvě o převodu nemovitostí mezi 
městem Řevnice a 2 Q spol. s r.o. včetně dohody o narovnání, který připravil JUDr. Konečný a byl projednán se 
společností 2 Q spol. s r.o. Obsah dodatku řeší úpravu smluvních podmínek v rozsahu, který schválila RM č. 
115. Povinnost 2 Q spol. s r.o. k úhradě smluvních pokut  (smluvních pokut nesporných  i sporných ke dni 
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uzavření dodatku) je nahrazena novým závazkem ke zhotovení dešťové kanalizace (včetně projednání 
stavebního povolení a kolaudace) na náklad a nebezpečí  2 Q spol. s r.o.  Dále jsou upraveny další podmínky 
smlouvy o převodu nemovitostí. Těmito jsou zejména nový harmonogram provádění stavby (s tím, že se 
celkový termín dokončení nemění), úprava ustanovení ohledně smluvních pokut (z důvodů odstranění 
pochybností) a úprava sjednaných podmínek o nakládání s nemovitostmi do dokončení stavby tak, aby  2 Q 
spol. s r.o. mohla převést  vlastnické právo k jednotkám vymezeným dle § 1158 a násl. občanského zákoníku 
na pozemcích, na kterých proběhla výstavba dle projektu, anebo tyto jednotky zatížit zajišťovacími právy bank 
financujících úhradu kupních cen  takových jednotek klienty 2 Q spol. s r.o.  
Ve smlouvě o převodu nemovitostí byl zrušen odstavec 7.10, na základě kterého byla oprávněna ke všem 
schvalovacím procesům dle této smlouvy Mgr. Renata Henych, tajemnice Městského úřadu Řevnice. Starosta 
města navrhuje, aby ke všem schvalovacím procesům dle této smlouvy byla zmocněna rada města.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička- (reagoval na bod 7.10, který se upravuje dodatkem č.2,zdůvodnil proč byla 
původní pravomoc schvalování udělena tajemnici a dále harmonogram stavby), p. starosta – (reakce na diskusi 
o harmonogramu), Ing.Lojda – (dotaz co obnáší vymezení vlastnických práv)  
Ing. Kozák ohlásil střet zájmů a zdržuje se hlasování. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o převodu nemovitostí uzavřené mezi 
městem Řevnice a 2 Q spol. s r.o. dne 17.12.2013 a dohody o narovnání v předloženém znění.“ 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje oprávnění rady města k rozhodování ve všech schvalovacích 
procesech (nejde o oprávnění ke změně smluvních podmínek) dle smlouvy o převodu nemovitostí 
uzavřené mezi městem Řevnice a 2 Q spol. s r.o. dne 17.12.2013.“ 
 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Ing. Kozák ohlásil střet zájmů  a zdržel se hlasování. 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 9: 
Dohoda o splátkách – M. S. 
Zastupitelstvu je předkládáno ke schválení uzavření dohody o splátkách mezi městem a paní M.S. ,s adresou 
trvalého pobytu Řevnice. Jedná se o splácení jejího dluhu vůči městu ve výši 14.276,- Kč.  Dluh vznikl na 
základě neuhrazeného nájemného a neuhrazeného nedoplatku z vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s 
užíváním bytu č. 3 v přízemí bytového domu č.p. 27 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích, a to 
nájemného za březen – červenec 2016 (12.845,- Kč) a nedoplatku z vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s 
užíváním bytu za období od 1. září 2015 do 30. června 2016 (1.431,- Kč).  
Paní Sokolová žádala o co nejnižší splátku, proto jí bylo navrženo 24 měsíčních splátek (23 x 600,- Kč a 1 x 
476,- Kč).  
Dle zákona o obcích je v kompetenci rady schvalovat dohody o splátkách se lhůtou splatnosti do 18 
měsíců (včetně). Dohody o splátkách se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců může schválit pouze zastupitelstvo.  
První splátka bude dle navržené dohody uhrazena dne 20.3.2017 a poslední 20.2.2019. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: MUDr.Dercová –(vznesla dotaz,zda paní M.S ještě byt užívá) 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohody o splátkách mezi městem Řevnice jako věřitelem a 
paní M. S., jako dlužníkem, ve které se dlužník zaváže uhradit městu Řevnice dluh ve výši 14.276,- Kč 
vzniklý na základě neuhrazeného nájemného a neuhrazeného nedoplatku z vyúčtování úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu č. 3 v přízemí bytového domu č.p. 27 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 
v Řevnicích, a to ve 24 pravidelných měsíčních splátkách (23 x 600,- Kč a 1 x 476,- Kč) vždy k 20. dni 
kalendářního měsíce (první splátka bude uhrazena 20.3.2017 a poslední 20.2.2019).“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 
 



6 

 

 K bodu 10: 
Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2017 
Rada města předkládá zastupitelstvu ke schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování 
sociální služby v roce 2017 (evidenční číslo smlouvy poskytovatele S-0187/SOC/2017). Středočeský kraj se 
touto smlouvou zavazuje poskytnout městu Řevnice jednorázovou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
754.400,- Kč na poskytování sociální služby v roce 2017. Jde o dotaci na činnost Pečovatelské služby Řevnice. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální 
služby evidenční číslo S-0187/SOC/2017, kterou se Středočeský kraj zavazuje poskytnout městu 
Řevnice jednorázovou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 754.400,- Kč na zajištění poskytování 
sociální služby v roce 2017. 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 11: 
Koupě rodinného domu č.p. 801 a budovy bez č.p./č.e. od státního podniku Lesy ČR, 
Město Řevnice je vlastníkem pozemku parc.č. 1127, na kterém se nachází montovaný 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. 
Státní podnik Lesy České republiky vyhlásil v loňském roce výběrové řízení na prodej rodinného domu č.p. 801 i 
zemědělské stavby formou výzvy k podání návrhů na uzavření smlouvy podle ust. §1780 odst. 2 občanského 
zákoníku. Minimální kupní cena byla stanovena na 530.000,- Kč, termín pro podání nabídky byl 29.12.2016. 
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 19.12.2016 schválilo účast města Řevnice v tomto výběrovém 
řízení a to s nabídkou kupní ceny ve výši 530.000,- Kč.  
Otevírání obálek se uskutečnilo 29.12.2016, nabídka kupní ceny města Řevnice byla překonána vyšší 
nabídkou.  
Město Řevnice má však zákonné předkupní právo. Nabídku na využití předkupního práva mohl státní podnik 
Lesy ČR učinit směrem k městu Řevnice až poté, co uzavřel smlouvu s  vítězným uchazečem. Jakákoliv jiná 
nabídka učiněná městu ještě před uzavřením kupní smlouvy s vítězným zájemcem by nebyla nabídkou 
předkupního práva ve smyslu občanského zákoníku.  
Dne 7.2.2017 obdrželo město Řevnice nabídku učiněnou podnikem Lesy ČR na koupi výše uvedených 
nemovitostí za cenu 1.000.000,- Kč. Přijme-li město nabídku, musí se koupě mezi městem a Lesy ČR 
uskutečnit za stejných podmínek, jaké si podnik Lesy ČR dohodl s vítězným zájemcem. Proto město obdrželo 
jako součást nabídky kopii kupní smlouvy uzavřené mezi vítězným uchazečem a státním podnikem Lesy ČR 
(obsahuje rozvazovací podmínku). Kupní cena musí být uhrazena do 30 dní od oboustranného podpisu kupní 
smlouvy. Částka 1.000.000,- Kč bude po případném schválení zastupitelstvem zapracována do RO č.1/2017.  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:p.Sudek – (dotaz zda předložená smlouva je již s městem), Ing.Lojda – (jaká je současná  
cena za pronájem pozemku, co má rada města v plánu s nemovitostí), p.starosta, p.Kvasnička – (upřesnění 
některých informací k dotazu), p.starosta – (předběžný nástin co město zamýšlí s nemovitostí, navrhl neformální 
schůzku, aby bylo možné domluvit  jakým způsobem bude uskutečněn prodej nemovitosti), MUDr. Dercová – 
(zajímá ji, zda má město k dispozici odhad nemovitosti)  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města souhlasí s využitím zákonného předkupního práva a schvaluje koupi rodinného 
domu č.p. 801 postaveného na pozemku parc.č. 1127 a budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku 
parc.č. 1128, vše v k.ú. Řevnice od státního podniku Lesy České republiky, IČ: 42196451 za celkovou 
kupní cenu 1.000.000,- Kč a za ostatních podmínek, jaké si státní podnik Lesy ČR dohodl v kupní 
smlouvě s vítězným zájemcem. Celou kupní cenu uhradí město Řevnice prodávajícímu do 30 dnů ode 
dne oboustranného podpisu kupní smlouvy.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
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 K bodu 12: 
Žádost o dotaci – vozidlo pro pečovatelskou službu 
Rada města předkládá zastupitelstvu záměr podání žádosti o dotaci na akci „Pořízení automobilu pro 
pečovatelskou službu“ z programu 013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 
Celkové náklady akce činí 320 000,- Kč vč. DPH se spolufinancováním ve výši minimálně 25% z celkových 
uznatelných nákladů. Finanční spoluúčast města činí 80.000,- Kč vč. DPH a je rozpočtově kryta (§ 4351 
položka 6123).  
 

Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička – (dotaz na revokaci usnesení z RM č. 116), p.starosta – (jednalo se o 
administrativní chybu) 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na akci „Pořízení automobilu pro 
pečovatelskou službu“ z programu 013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních 
služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 
Celkové náklady akce činí 320 000,- Kč vč. DPH se spolufinancováním ve výši minimálně 25% 
z celkových uznatelných nákladů. Finanční spoluúčast města ve výši 80.000,- Kč vč. DPH je rozpočtově 
kryta (§ 4351 položka 6123).  

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 13: 
Informace o záměru podání žádosti o dotaci – Odborné učebny v Základní škole Řevnice  
Starosta města předkládá zastupitelstvu informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na projekt s názvem:  
„Odborné učebny v Základní škole Řevnice“, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 
specifický cíl 2.4 „zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“, výzva č. 66 
„Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“. Předmětem projektu je rekonstrukce stávajících 
odborných učeben fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a matematiky v budově II. stupně základní školy. 
Součástí projektu by byla také rekonstrukce půdního prostoru a tím vznik dalších odborných učeben, počítačové 
a jazykové. Způsobilými výdaji projektu je samotná výstavba i celková rekonstrukce učeben a náklady na jejich 
vybavení. Vzhledem k tomu, že je v budově zastaralá elektroinstalace, získali bychom tímto novou 
elektroinstalaci alespoň ve vybraných učebnách, dále bezbariérový přístup do celé budovy II. stupně ZŠ, 
moderně vybavené odborné učebny, hlavně fyziky a chemie včetně nových učeben v podkroví.  Předpokládané 
výdaje na realizaci projektu činí 17 mil. včetně DPH. Maximální částka poskytované dotace je ve výši 90% 
způsobilých výdajů tj. 15,3 mil. Kč. Uvedené částky budou upřesněny na příštím zasedání zastupitelstva města. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička – (navrhl doplňující usnesení a přečetl průvodní zprávu), MUDr.Dercová se 
zdržuje hlasování z důvodu vysoké ceny projektu, výběru firmy bez výběrového řízení a chybějící koncepce 
(týká se usnesení 2), p. Kvasnička – (informace zda k projektu bude použit materiál z dřívější doby nebo půjde 
o zcela nový projekt) p. starosta – (materiály z minulé doby nelze použít z důvodu zcela odlišné současné 
podoby prostoru) 
 
Zastupitel Libor Kvasnička navrhl text usnesení, které bude označeno jako usnesení 1) : 
„Zastupitelstvo města ukládá Radě města sestavit pracovní skupinu pro rozvoj školské infrastruktury 
 v Řevnicích. Úkolem této pracovní skupiny  bude sestavení koncepce školské infrastruktury  na delší časové 
období, včetně zpracování předpokladů demografického vývoje, návrhu modernizace a využití  stávajících 
objektů, případně návrhu na  vybudování objektů nových. Rada města seznámí zastupitele s výstupem z této 
pracovní skupiny nejpozději  na zářijovém zasedání Zastupitelstvu města.“ 
 
Starosta dává hlasovat o návrzích usnesení : 
1)Usnesení: 
„Zastupitelstvo města ukládá Radě města sestavit pracovní skupinu pro rozvoj školské infrastruktury 
 v Řevnicích. Úkolem této pracovní skupiny  bude sestavení koncepce školské infrastruktury  na delší 
časové období, včetně zpracování předpokladů demografického vývoje, návrhu modernizace a využití 
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 stávajících objektů, případně návrhu na  vybudování objektů nových. Rada města seznámí zastupitele 
s výstupem z této pracovní skupiny nejpozději  na zářijovém zasedání Zastupitelstvu města.“  
 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
2)Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o záměru podání žádosti o dotaci na projekt s názvem:  
„Odborné učebny v Základní škole Řevnice“, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP), specifický cíl 2.4 „zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
výzva č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“.  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

MUDr. Dercová se u 2) usnesení zdržela hlasování. 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 14: 
Záměr prodeje pozemku parc. č.  3521/4 pod trafostanicí 
V lokalitě Kejná postavila v roce 2016 společnost ČEZ Distribuce, a.s. novou trafostanici. 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení  záměr prodeje pozemku pod trafostanicí společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s.  
Jedná se o pozemek parc. č. 3521/4 o výměře 6 m

2
, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 3521/1 v obci a 

k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu pro vyznačení obvodu budovy č. 2209-2019015/2016 
vyhotoveném společností AGs spol. s r.o., Šrobárova 5, 130 00 Praha 3, ověřeném úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem Ing. Milanem Váňou dne 20. 12. 2016 a potvrzeném Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ dne 2. 1. 2017 pod značkou PGP 3501/2016-210.  
Kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku, který objedná a uhradí ČEZ Distribuce, a.s.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 3521/4 o výměře 6 m

2
, který vznikl 

oddělením z pozemku parc. č. 3521/1 v obci a k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu pro 
vyznačení obvodu budovy č. 2209-2019015/2016 vyhotoveném společností AGs spol. s r.o., Šrobárova 
5, 130 00 Praha 3, ověřeném úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Milanem Váňou dne 
20. 12. 2016 a potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-
západ dne 2. 1. 2017 pod značkou PGP 3501/2016-210. Kupní cena bude stanovena na základě 
znaleckého posudku o ceně obvyklé, který bude vyhotoven na náklady ČEZ Distribuce a. s.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

 K bodu 15: 
Záměr podání žádosti o dotaci – Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve městě Řevnice  
Rada města předkládá zastupitelstvu záměr podání žádosti o dotaci na projekt s názvem:„Rekonstrukce 
hasičské zbrojnice ve městě Řevnice“, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva 
č. 36 „Stanice integrovaného záchranného systému“. V rámci projektu je plánována rekonstrukce hygienického 
zázemí, celková rekonstrukce elektroinstalací a případně i výměna části staré střešní krytiny na budově stanice 
HZS. Předpokládané výdaje na realizaci projektu činí 5 mil. včetně DPH. Maximální částka poskytované dotace 
je ve výši 90% způsobilých výdajů tj. 4,5 mil. Kč. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Ing. arch. Čermáková opustila ve 21.05 hodin zasedání ZM, přítomno 11 zastupitelů. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na projekt s názvem: „Rekonstrukce 
hasičské zbrojnice ve městě Řevnice“, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP), výzva č. 36 „Stanice integrovaného záchranného systému“. Předpokládané výdaje na realizaci 
projektu činí 5 mil. Kč včetně DPH. Maximální částka poskytované dotace je ve výši 90% způsobilých 
výdajů tj. 4,5 mil. Kč.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:   - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:   - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
Ing. arch.Čermáková příchod ve 21.06,přítomno 12 zastupitelů. 
 
 

 K bodu 16: 
Záměr podání žádosti o dotaci – „Výstavba a vybavení multimodálního přestupního terminálu 
v Řevnicích“ 
Rada města předkládá zastupitelstvu k projednání záměr opakovaně podat žádost o dotaci na projekt s 
názvem: “Výstavba a vybavení multimodálního přestupního terminálu v Řevnicích“ v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP), specifický cíl 1.2 „terminály a parkovací systémy“, výzva č. 50 
„Udržitelná doprava – integrované projekty ITI“. Předpokládané výdaje na realizaci projektu činí 16,2 mil. včetně 
DPH. Maximální částka poskytované dotace je ve výši 90% způsobilých výdajů tj. 14,6 mil. Kč. 
Žádost o dotaci, podávaná v loňském roce, nebyla schválena z důvodu nesplnění povinných indikátorů. Na 
rozdíl od původně prezentovaného návrhu dostavby přednádražního prostoru, na zasedání zastupitelstva 
v červnu roku 2016, byl projekt přehodnocen a vznikly tak nové příjezdové cesty pro cyklisty (od Palackého 
náměstí a v Nádražní ulici), byla upřesněna specifikace materiálů pro jednotlivé povrchy a určeny konkrétní 
druhy městského mobiliáře. Doladěna byla také pozice nové autobusové zastávky. Tím došlo k upřesnění 
původně předpokládaných nákladů. 
Zastupitelstvu je nyní předkládána definitivní verze situace celého prostoru, ke které je vydáno stavební 
povolení.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p.Kvasnička – (námitky proti novému pojetí,omezení parkovacích míst, odlišná situace 
oproti návrhu,který byla projednán pracovní skupinou k přednádraží), p. starosta – (reakce na námitky p. 
Kvasničky), Mgr.Skripnik – (reakce na námitky p.Kvasničky, upravený návrh vznikl zapracování připomínek do 
projektu), p. Kvasnička – (dotaz zda je nutné schvalovat návrh tak jak je předložen), p. starosta – (nabídl 
možnost, aby se pracovní skupina znovu sešla nad projektem), MUDr.Dercová – (okolní obce řeší také 
obdobné problémy s parkováním),pí. Reslová – (parkování v areálu bývalé Eurovie  pracuje s předpokladem,že 
bude nejvíce využíváno občany přijíždějícími směrem od Letů) 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na projekt s názvem: “Výstavba a 
vybavení multimodálního přestupního terminálu v Řevnicích“ v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP), specifický cíl 1.2 „terminály a parkovací systémy“, výzva č. 50 „Udržitelná 
doprava – integrované projekty ITI“. Předpokládané výdaje na realizaci projektu činí 16,2 mil. včetně 
DPH. Maximální částka poskytované dotace je ve výši 90% způsobilých výdajů, tj. 14,6 mil. Kč.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:   - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:   - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 

 K bodu 17: 
Záměr podání žádosti o dotaci – projekt „Revitalizace zeleně II.etapa (lokalita parčík pod dětským 
hřištěm,břeh Berounky-„Za vodou“) 
Rada města předkládá zastupitelstvu k projednání záměr podání žádosti o dotaci Operačního programu životní 
prostředí, výzva 56. na akci „Revitalizace zeleně II. etapa (lokalita parčík pod dětským hřištěm, břeh Berounky- 
„Za vodou“) 
Celkové náklady projektu činí 1.306.800,-Kč vč. DPH se spolufinancováním ve výši minimálně 40% z celkových 
uznatelných nákladů. Finanční spoluúčast města ve výši 715.110,- Kč vč.DPH (spoluúčast zahrnuje i 
nezpůsobilé výdaje). Není rozpočtově kryto. 
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Důvodem navrhovaných sadových úprav v oblasti hřiště je především uvedení prostoru do optimálního stavu 
z hlediska provozní bezpečnosti a perspektivy jeho dlouhodobého vývoje. Každoročně seřezávané stromy mají 
v současnosti řadu defektů, které výrazně snižují perspektivu jejich růstu. Vzhledem k frekventovanému pohybu 
osob je nutné stromy ošetřit. V případě aleje v ulici Tyršovo stromořadí by bylo vhodné doplnit nové dřeviny, aby 
byl podpořen charakter alejového doprovodu. 
Stávající prostory na břehu Berounky nejsou v současnosti z hlediska svého potenciálu plně využity. Zdravotní 
stav dřevin by měl být podpořen vhodnými arboristickými opatřeními, aby byl porost uveden do maximální 
kondice a ekosystémové stability. Nutné je odstranění dřevin s výrazným poškozením a náletových keřů. Projekt 
respektuje zamýšlený záměr- vytvoření místa pro krátkodobou relaxaci. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p.starosta upozornil zastupitele, že po schválení podání žádosti o dotace – Revitalizace 
zeleně II.etapa a Relaxační louka „Za vodou“, budou náklady na tyto dotace zapracovány do RO č.1/2017. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci Operačního programu životního 
prostředí, Výzva 56. Revitalizace zeleně II. etapa (lokalita parčík pod dětským hřištěm, břeh Berounky- 
„Za vodou“ ). 
Celkové náklady projektu činí 1.306.800,-Kč vč. DPH se spolufinancováním ve výši minimálně 40% 
z celkových uznatelných nákladů. Finanční spoluúčast města ve výši 715.110,- Kč vč.DPH (spoluúčast 
zahrnuje i nezpůsobilé výdaje). 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:   - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:   - Zastupitelů 

 
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

 K bodu 18: 
Dotace MZe – Relaxační louka „Za vodou“ – místo pasivního odpočinku  
Rada města předkládá zastupitelstvu k projednání záměr podání žádosti o dotaci na akci Relaxační louka „Za 
vodou“ – místo pasivního odpočinku z programu č. 129 665 Ministerstva zemědělství, Podpora pro vytvoření 
nebo obnovu místa pasivního odpočinku. 
Celkové náklady činí 260.840,- Kč vč. DPH se spolufinancováním ve výši minimálně 30% z celkových 
uznatelných nákladů. Finanční spoluúčast města ve výši 78.252,- Kč vč. DPH. Není rozpočtově kryto. 
Pozemek č. 2699, který má město pronajatý od pí. Hazukové do roku 2027 a k němu přiléhající břeh řeky 
Berounky ve správě Povodí Vltavy, v současné době využívají občané Řevnic ke koupání, rybaření a relaxaci. 
V loňském roce město začalo pozemky pravidelně udržovat a vybavilo je jednoduchým mobiliářem ( 5ks laviček 
vyrobených TS, odpadkové koše, stojan na kola.). Vzhledem k velké návštěvnosti místa se stávající vybavení 
ukázalo jako nedostatečné. Od  Povodí Vltavy město získalo souhlas k umístění dalšího mobiliáře a plovoucího 
mola pro přístup do vody. Na revitalizaci zeleně v této lokalitě bude město dále žádat o dotaci z programu 
OPŽP výzva č. 56.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p.Kvasnička – (upozornil na nutnost údržby nově vznikajících  prostorů a tím způsobené  
zatížení pracovníků technických služeb) 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje záměr podání žádosti o dotaci Relaxační louka „Za vodou“ 
z programu č. 129 665 Ministerstva zemědělství Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního 
odpočinku. 
Celkové náklady činí 260.840,- Kč vč. DPH se spolufinancováním ve výši minimálně 30% z celkových 
uznatelných nákladů. Finanční spoluúčast města ve výši 78.252,- Kč vč. DPH.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:   - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:   - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 

 K bodu 19: 
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Rozpočtové opatření č. 7/2016 - info 
Zastupitelstvu města je předkládána informace rady města o schválení rozpočtového opatření č. 7/2016, kterým 
byl upraven schválený rozpočet na rok 2016 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvýšil o částku 5 719 869,07 
Kč. Celkem tedy po této úpravě činil rozpočet města na rok 2016 na straně příjmů 69 990 425,92 Kč a na straně 
výdajů 66 055 297,92 Kč. Rozpočet byl přebytkový“ 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --------- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o tom, že rada města schválila dne 30.12.2016 
rozpočtové opatření č. 7/2016, kterým byl upraven schválený rozpočet na rok 2016 tak, že se na straně 
příjmů i výdajů zvýšil o částku 5 719 869,07 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 
2016 na straně příjmů 69 990 425,92 Kč a na straně výdajů 66 055 297,92. Rozpočet byl přebytkový.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

 K bodu 20: 
Rozpočtové opatření č. 1/2017 
Zastupitelstvu je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2017, které upravuje schválený rozpočet na 
rok 2017 tak, že se na straně příjmů zvyšuje o částku 75 500,- Kč a na straně výdajů se zvyšuje o částku 
2 177 347,71 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2017 na straně příjmů 55 668 700,- Kč 
a na straně výdajů 64 736 183,59 Kč bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 činí příjmy 
66 477 tisíc Kč a s financováním třídy 8. položky 8124 činí výdaje 66 477 tisíc Kč. Schodek je kryt přebytkem 
finančních prostředků z minulého období. 
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2017 byl projednán na jednání rady města dne 8.2.2017 (viz. zápis č. 115) Ve 
finančním výboru byl návrh rozpočtového opatření projednán dne 14.2.2017 a doporučen zastupitelstvu města 
ke schválení 
Na zasedání zastupitelstva města bylo rozpočtové opatření č.1/2017 upraveno podle přijatých usnesení. Jedná 
se o koupi domu čp.801, podání žádostí o dotace –Revitalizace zeleně II.etapa a Relaxační louka „Za vodou“. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2017, které upravuje schválený rozpočet na 
rok 2017 tak, že se na straně příjmů zvyšuje o částku 75 500,- Kč a na straně výdajů se zvyšuje o částku 
2 177 347,71 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2017 na straně příjmů 
55 668 700,- Kč a na straně výdajů 64 736 183,59 Kč bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. 
položky 8115 činí příjmy 66 477 000,- Kč a s financováním třídy 8. položky 8124 činí výdaje 66 477 000,-
Kč.  Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků z minulého období. 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 21: 
Různé  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: Dercová – (dotaz na Mgr.Skripnika, v jaké fázi je ÚP), Mgr.Skripnik – (podává informaci o 
aktuálním stavu ÚP, v tuto chvíli město Černošice jako zadavatel třídí připomínky), MUDr.Dercová –(žádá o 
informace o připomínkách,projednání připomínek před zapracováním do ÚP), p. starosta – (vzhledem 
k pravděpodobnému svolání neformálního setkání zastupitelů ohledně koupě a prodeje domu čp. 801, je možné 
jednat i o připomínkách k ÚP před zapracováním architektem), MUDr.Dercová – (transparent mezi stromy vedle 
hájovny, kdo je majitelem pozemku), p.starost (příslib prošetření MP včetně dalších míst osazených starší či 
nevhodnou reklamou) 
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Starosta města Ing. Tomáš Smrčka, poděkoval Mgr. Renatě Henych, jménem svým, rady i zastupitelů za její 
dlouholetou činnost v pozici tajemnice městského úřadu Řevnice. Zastupitel p. Kvasnička se k poděkování 
přidal.  
 

 K bodu 22: 
Závěr 
 
 
Starosta přítomné informoval, že další zastupitelstvo se bude konat dne : 24.4.2017 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 20.2.2017 ve 21.53 hodin 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 20.2.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usnesení 
ze zápisu č. 18  Zastupitelstva města Řevnice dne 20.2.2017 

 
 

Zastupitelstvo města Řevnice 
 
A)      BERE NA VĚDOMÍ: 

 zprávu o činnosti rady města v období 19.12.2016 – 1.2.2017 

 zprávu o činnosti Kontrolního výboru a informaci o abdikaci člena Kontrolního výboru 
pana J.Cicvárka 

 zprávu o činnosti Finančního výboru 

 informaci o záměru podání žádosti o dotaci na projekt s názvem:  „Odborné učebny 
v Základní škole Řevnice“, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP), specifický cíl 2.4 „zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení výzva č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“ 

 informaci o tom, že rada města schválila dne 30.12.2016 rozpočtové opatření č. 7/2016, 
kterým byl upraven schválený rozpočet na rok 2016 tak, že se na straně příjmů i výdajů 
zvýšil o částku 5 719 869,07 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 
2016 na straně příjmů 69 990 425,92 Kč a na straně výdajů 66 055 297,92. Rozpočet byl 
přebytkový. 

 
 

B)        SCHVALUJE:  

 darování pozemku parc.č. 216/7 o výměře 2 m2 (zastavěná plocha), který vznikl 
oddělením z pozemku parc.č. 216/3 na základě geometrického plánu pro vyznačení 
budov č. 2200-16/2016 vyhotoveném Ing. Zbyňkem Židlickým, IČ: 76214559, Betlémské 
náměstí 251/2, Praha 1, ověřeném úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. 
Ivonou Vašákovou dne 16.10.2016 a potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ dne 24.10.2016 pod značkou 12/2016 společnosti 
2 Q spol. s r. o., IČ: 25797859. Darování pozemku je v souladu se smlouvou o převodu 
nemovitostí uzavřené mezi městem Řevnice a společností 2 Q spol. s r.o. dne 17.12.2013 

 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o převodu nemovitostí uzavřené mezi městem Řevnice 
a 2 Q spol. s r.o. dne 17.12.2013 a dohody o narovnání v předloženém znění 
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 oprávnění rady města k rozhodování ve všech schvalovacích procesech (nejde o 
oprávnění ke změně smluvních podmínek) dle smlouvy o převodu nemovitostí uzavřené 
mezi městem Řevnice a 2 Q spol. s r.o. dne 17.12.2013 

 uzavření dohody o splátkách mezi městem Řevnice jako věřitelem a paní M. S., jako 
dlužníkem, ve které se dlužník zaváže uhradit městu Řevnice dluh ve výši 14.276,- Kč 
vzniklý na základě neuhrazeného nájemného a neuhrazeného nedoplatku z vyúčtování 
úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 3 v přízemí bytového domu č.p. 27 na 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích, a to ve 24 pravidelných měsíčních 
splátkách (23 x 600,- Kč a 1 x 476,- Kč) vždy k 20. dni kalendářního měsíce (první splátka 
bude uhrazena 20.3.2017 a poslední 20.2.2019).“ 

 uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální služby evidenční číslo 
S-0187/SOC/2017, kterou se Středočeský kraj zavazuje poskytnout městu Řevnice 
jednorázovou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 754.400,- Kč na zajištění poskytování 
sociální služby v roce 2017. 

 záměr podání žádosti o dotaci na akci „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu“ z 
programu 013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 
Celkové náklady akce činí 320 000,- Kč vč. DPH se spolufinancováním ve výši minimálně 
25% z celkových uznatelných nákladů. Finanční spoluúčast města ve výši 80.000,- Kč vč. 
DPH je rozpočtově kryta (§ 4351 položka 6123).  

 záměr prodeje pozemku parc. č. 3521/4 o výměře 6 m2, který vznikl oddělením z pozemku 
parc. č. 3521/1 v obci a k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu pro vyznačení 
obvodu budovy č. 2209-2019015/2016 vyhotoveném společností AGs spol. s r.o., 
Šrobárova 5, 130 00 Praha 3, ověřeném úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem 
Ing. Milanem Váňou dne 20. 12. 2016 a potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský 
kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ dne 2. 1. 2017 pod značkou PGP 3501/2016-
210. Kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku o ceně obvyklé, který 
bude vyhotoven na náklady ČEZ Distribuce a. s. 

 záměr podání žádosti o dotaci na projekt s názvem: „Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve 
městě Řevnice“, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva 
č. 36 „Stanice integrovaného záchranného systému“. Předpokládané výdaje na realizaci 
projektu činí 5 mil. Kč včetně DPH. Maximální částka poskytované dotace je ve výši 90% 
způsobilých výdajů tj. 4,5 mil. Kč.“ 

 záměr podání žádosti o dotaci na projekt s názvem: “Výstavba a vybavení 
multimodálního přestupního terminálu v Řevnicích“ v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP), specifický cíl 1.2 „terminály a parkovací systémy“, výzva č. 
50 „Udržitelná doprava – integrované projekty ITI“. Předpokládané výdaje na realizaci 
projektu činí 16,2 mil. včetně DPH. Maximální částka poskytované dotace je ve výši 90% 
způsobilých výdajů, tj. 14,6 mil. Kč. 

 záměr podání žádosti o dotaci Operačního programu životního prostředí, Výzva 56. 
Revitalizace zeleně II. etapa (lokalita parčík pod dětským hřištěm, břeh Berounky- „Za 
vodou“ ). 
Celkové náklady projektu činí 1.306.800,-Kč vč. DPH se spolufinancováním ve výši 
minimálně 40% z celkových uznatelných nákladů. Finanční spoluúčast města ve výši 
715.110,- Kč vč.DPH (spoluúčast zahrnuje i nezpůsobilé výdaje). 

 záměr podání žádosti o dotaci Relaxační louka „Za vodou“ z programu č. 129 665 
Ministerstva zemědělství Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního 
odpočinku. 
Celkové náklady činí 260.840,- Kč vč. DPH se spolufinancováním ve výši minimálně 30% 
z celkových uznatelných nákladů. Finanční spoluúčast města ve výši 78.252,- Kč vč. 
DPH. 

 Rozpočtové opatření č. 1/2017, které upravuje schválený rozpočet na rok 2017 tak, že se 
na straně příjmů zvyšuje o částku 75 500,- Kč a na straně výdajů se zvyšuje o částku 
2 177 347,71 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2017 na straně 
příjmů 55 668 700,- Kč a na straně výdajů 64 736 183,59 Kč bez financování třídy 8. 
S financováním třídy 8. položky 8115 činí příjmy 66 477 tisíc Kč a s financováním třídy 8. 
položky 8124 činí výdaje 66 477 tisíc Kč.  Schodek je kryt přebytkem finančních 
prostředků z minulého období. 
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C) UKLÁDÁ: 

 Radě města sestavit pracovní skupinu pro rozvoj školské infrastruktury  v Řevnicích. 
Úkolem této pracovní skupiny  bude sestavení koncepce školské infrastruktury  na 
delší časové období, včetně zpracování předpokladů demografického vývoje, návrhu 
modernizace a využití  stávajících objektů, případně návrhu na  vybudování objektů 
nových. Rada města seznámí zastupitele s výstupem z této pracovní skupiny nejpozději 
 na zářijovém zasedání Zastupitelstvu města. 

 

 

D) SOUHLASÍ: 

 s využitím zákonného předkupního práva a schvaluje koupi rodinného domu č.p. 801 

postaveného na pozemku parc.č. 1127 a budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku 

parc.č. 1128, vše v k.ú. Řevnice od státního podniku Lesy České republiky, IČ: 

42196451 za celkovou kupní cenu 1.000.000,- Kč a za ostatních podmínek, jaké si státní 

podnik Lesy ČR dohodl v kupní smlouvě s vítězným zájemcem. Celou kupní cenu 

uhradí město Řevnice prodávajícímu do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu kupní 

smlouvy.“ 

 
 
 

Zapisovatel: Petra Karešová 
 
                                                               
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 

……………………………………….                                                   ……………………………………… 
      Ing. Josef Beneš       MVDr. Vojtěch Veverka 

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


