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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 15. května 2017 v budově Zámečku 

 
 
Přítomní zastupitelé: Ing. Smrčka Tomáš (starosta), Ing. Hartmann Petr, Kovářová Iveta, Kvasnička Libor, Mgr. 
Skripnik Ondřej Ph.D.(příchod 19.13), MUDr. Dercová Jaroslava, MVDr. Veverka Vojtěch (příchod 19.11), Ing. 
Kozák Petr, Ing. Beneš Josef (příchod 19.09), Ing. Buchal Jiří (odchod 21.32), Martin Tamchyna 
Nepřítomností zastupitelé:(omluveni) MgA. Marie Reslová, Ing .arch. Alice Čermáková, Bc. Miroslav Cvanciger, 
Ing. Jan Lojda Ph.D. 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne  15.5.2017:          19: 07 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne 15.5.2017:          22 : 49 hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 5 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) Revokace usnesení – RO 7/2016 
7) Účetní závěrka za rok 2016 
8) Závěrečný účet města za rok 2016 – návrh 
9) Revokace usnesení – RO 1/2017 
10) Rozpočtové opatření č. 2/2017 – návrh 
11) Diskuse 
12) Žádost občanů o řešení zhoršené dostupnosti praktické lékařky a pobočky České spořitelny 
13) Finanční zápůjčka MAS Karlštejnsko z.ú. 
14) Záměr darování pozemku společnosti 2 Q spol. s r. o – cesta 
15) Žádost společnosti 2Q o odkup předzahrádky před č.p. 2 
16) Odkup pozemků - komunikace - ul. Mořinská, Ke Mlýnu, Čajkovského 
17) Prodej pozemku parc.č. 3521/4 pod trafostanicí  
18) Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav č.p. 928 
19) Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav č.p. 27 
20) Různé 
21) 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 usnášení schopné, neboť při 
zahájení zasedání je přítomno 8 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. 
 
19.09 – příchod Ing. Josefa Beneše – přítomno 9 zastupitelů  
 
Ověřovateli zápisu byli starostou navrženi:  MUDr. Jaroslava Dercová a  Ing. Josef Beneš  
Hlasování o tomto návrhu. 
 

Pro: 9 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu MUDr. Jaroslavu Dercovou a Ing. 
Josefa Beneše. 
 
 
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Kozák a Martin Tamchyna 



2 

 

Hlasování o tomto návrhu. 

Pro: 9 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo zvolilo návrhovou komisi ve složení: ing. Petr Kozák a Martin 
Tamchyna 
19.11 – příchod MVDr. Vojtěch Veverka – přítomno 10 zastupitelů  
 
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.   
 
19.13 – příchod Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D. – přítomno 11 zastupitelů  
 

 K bodu 2: 
Schválení programu 
Starosta přednesl program zasedání zastupitelstva, jak byl uveden na pozvánce na zasedání zastupitelstva 
vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění bodů do programu nebo na vypuštění bodů z programu zasedání 
zastupitelstva. 
Starosta navrhuje upravit název bodu č. 15 uvedený na programu pod názvem Žádost společnosti 2Q o odkup 
předzahrádky před č.p. 2 novým označením Informace společnosti 2Q o využití předzahrádky před č.p. 2. 
 
Žádné další návrhy ani námitky nebyly podány. 
Starosta dává hlasovat o tomto návrhu. 

Pro: 11 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 
3) Zpráva o činnosti rady města 
4) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
5) Zpráva o činnosti finančního výboru 
6) Revokace usnesení – RO 7/2016 
7) Účetní závěrka za rok 2016 
8) Závěrečný účet města za rok 2016 – návrh 
9) Revokace usnesení – RO 1/2017 
10) Rozpočtové opatření č. 2/2017 – návrh 
11) Diskuse 
12) Žádost občanů o řešení zhoršené dostupnosti praktické lékařky a pobočky České spořitelny 
13) Finanční zápůjčka MAS Karlštejnsko z.ú. 
14) Záměr darování pozemku společnosti 2 Q spol. s r. o – cesta 
15) Informace společnosti 2Q o využití předzahrádky před č.p. 2 
16) Odkup pozemků - komunikace - ul. Mořinská, Ke Mlýnu, Čajkovského 
17) Prodej pozemku parc.č. 3521/4 pod trafostanicí  
18) Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav č.p. 928 
19) Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav č.p. 27 
20) Různé 
21) Závěr 
 

 K bodu 3: 
Zpráva o činnosti rady města  
Vzhledem k rozsahu zpráv o činnosti rady města byla písemná forma zprávy zastupitelům zaslána v podkladech 
jako samostatný materiál a na zasedání zastupitelstva bude hlasování k tomuto bodu provedeno bez čtení 
konkrétního obsahu. 
Zastupitelstvu je předkládána ke schválení zpráva o činnosti Rady města Řevnice v období 1.2.2017 – 3.5.2017. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:p.Kvasnička –dotaz na nákup elektro tříkolky pro TS Řevnice, zda má nákup smysl? 
Ing.Smrčka – dle jeho mínění smysl má, vedoucí TS dělal průzkum a jde o používaný model i v jiných obcích. 
Nákup vozidla je rozpočtově kryt a nákup byl plánovaným výdajem. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
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„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 1.2.2017 - 3.5.2017“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 4: 
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
Kontrolní výbor se od posledního zasedání zastupitelstva města Řevnice nesešel. 
Starosta otvírá rozpravu. Připomíná, že se stále nedaří obsadit uvolněné místo člena. 
V rozpravě vystoupili: MVDr. Veverka – potvrzuje neobsazené místo. Ing. Smrčka – přislíbil předání kontaktu na 
potencionálního člena a zároveň vyzval politická uskupení o případné nominace z jejich řad. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
K bodu č. 4 nebylo přijato žádné usnesení.  
 

 K bodu 5: 
Zpráva o činnosti Finančního výboru 
Finanční výbor se od posledního zasedání zastupitelstva města Řevnice sešel celkem 1 x. Dne 10.5.2017 
projednal Finanční výbor  závěrečný účet a účetní závěrku města za rok 2016,rozpočtové opatření č. 2/2017 a 
doporučil ho ke schválení zastupitelstvem města, dále informace ze schůzky rady města s panem Hanačíkem 
(zástupcem zapsaného ústavu MAS Karlštejnsko ) kvůli žádosti o finanční výpůjčku zapsanému ústavu MAS 
Karlštejnsko a  posledním bodem schůzky finančního výboru byla informace o revokacích usnesení k RO 7/2016 
a RO 1/2017, která budou na programu zasedání zastupitelstva města dne 15.5.2017. 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:MUDr. Dercová ,Ing. Hartmann, Ing. Smrčka, p. Kvasnička a p. Sudek – ( Finanční výbor, 
zápisy z FV a některé položky z RO 2/2017) 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 6:  
Revokace usnesení – RO 7/2016 
Zastupitelstvu města je předkládána ke schválení revokace usnesení Zastupitelstva města č. 18 bod č. 19) ze 
dne 20. února 2017 – Rozpočtové opatření č. 7/2016 z důvodu doplnění formální informace o financování třídy 8. 
Obsahově se usnesení nemění. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V rozpravě vystoupili: - - - - - -  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 

 

Usnesení: 
Zastupitelstvo města revokuje usnesení Zastupitelstva města č. 18 bod č. 19) ze dne 20. února 2017, 
Rozpočtové opatření č. 7/2016 z důvodu doplnění financování třídy 8. a nahrazuje ho tímto textem: 
„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 za 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 za rok 
2016 na straně příjmů 69.990.425,92 Kč a na straně výdajů 66.055.297,92Kč bez financování třídy 8. 
S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních 
účtech) činí příjmy 75.989.821,92 Kč (75.990 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8114  
(8114 – uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků) a položky 8124 (8124 - uhrazené 
splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 75.989.821,92 Kč (75.990 tisíc Kč). 
Rozpočet byl přebytkový.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:   - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:   - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 7: 
Účetní závěrka za rok 2016 
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Zastupitelstvu města je předkládána ke schválení účetní závěrka za rok 2016. Na jednání rady města č. 125 dne 
3.5.2017 byla předložena informace o tom, že novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s účinností od 
01.01.2013 byla zastupitelstvům obcí nově stanovena povinnost schvalovat kromě závěrečného účtu obce také 
účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni a to poprvé za rok 2013.  
Proces schvalování závěrečného účtu za rok 2016 není schválením účetní závěrky nijak dotčen a bude probíhat 
dle platných předpisů.  
Rozsah a způsob sestavení roční účetní závěrky obcí a náplň položek jednotlivých výkazů jsou stanoveny 
prováděcí vyhláškou č. 410/2009. V rámci sestavení závěrky k rozvahovému dni 31.12.2016 byly zaúčtovány 
všechny známé účetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením města v roce 2016. Město 
zpracovalo předepsané výkazy účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2016 a v termínu je zaslalo 
prostřednictvím Krajského úřadu do CSÚIS MF ČR. Zaslané výkazy prošly nastavenými kontrolami v tomto 
systému a splňují základní výkazové a mezivýkazové vazby. (Přílohy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výsledovka, 
Fin 2 – 12 M). 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: - - - - -  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Řevnice sestavenou ke dni 31.12.2016.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:   - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:   - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 8: 
Závěrečný účet města za rok 2016 - návrh 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh Závěrečného účtu města Řevnice za rok 2016 s tím, že 
Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků (vnitřní 
předpis č.3/2014) a na základě nařízení starosty města k zahájení inventarizace majetku města Řevnice za rok 
2016 ze dne 30.11.2016 ke dni 31.12.2016. Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně 
pohledávek a závazků. Výše nehmotného a hmotného majetku v pořizovací hodnotě představovala 
831.996.155,77 Kč (viz. přehled v závěrečném účtu za rok 2016). 
V roce 2016 město nezastavilo žádný movitý majetek, neručilo svým majetkem a nehospodařilo s majetkem 
státu. Nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, neuzavřelo žádnou novou smlouvu o převzetí dluhu, o 
převzetí ručitelského závazku. Uskutečnilo pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 
Sb.). Hospodaření města za rok 2016 přezkoumal ve dnech 5. 12. 2016 – 6. 12. 2016 a 9. 3. 2017 – 10. 3. 2017 
Odbor kontroly Středočeského kraje, na základě zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) s tímto závěrem: Při přezkoumání hospodaření 
města Řevnice za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
Byly zjištěny nedostatky spočívající v: 
( § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) 

C5) neodstranění nedostatku zjištěného při dílčím přezkoumání 

 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů § 147a odst. 1,2 neboť: 
Město jakožto zadavatel neuveřejnilo na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření Smlouvu o dílo ze 
dne 27. 9. 2016 uzavřenou s firmou HES stavební, s.r.o. (Předmětem smlouvy je zhotovení díla spočívající 
v rekonstrukci části ulice Žižkova – cena díla Kč 1.999.020,77 bez DPH). Smlouva zveřejněna na profilu 
zadavatele dne 14. 10. 2016. Město jakožto zadavatel neuveřejnilo na profilu zadavatele Smlouvu o dílo ze 
dne 15. 6. 2016 uzavřenou s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (Předmětem smlouvy je 
vypracování projektové dokumentace pro akci Rozšíření a modernizace ČOV Řevnice, zajištění podání a 
obstarání žádosti o vydání územního rozhodnutí a žádosti o vydání stavebního povolení, poskytnutí odborné 
pomoci při přípravě, zpracování a podání žádosti o dotaci z OPŽP a zajištění výkonu stavebního dozoru – 
cena díla Kč 1.030.000,00 bez DPH). 

Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi vystoupili:- - - - - 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Řevnice za rok 2016 s výhradou společně se 
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2016 vypracovanou Odborem 
finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Závěrečný účet je nedílnou součástí zápisu.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:   - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:   - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
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 K bodu 9: 
Revokace usnesení – RO 1/2017 
Zastupitelstvu města je předkládána ke schválení revokace usnesení Zastupitelstva města č. 18 bod č. 20) ze 
dne 20. února 2017 – Rozpočtové opatření č. 1/2017 z důvodu chybného navýšení součtů na straně výdajů 
(omylem došlo k duplicitnímu navýšení při sčítání přímo na jednání zastupitelstva, na věcném obsahu se nic 
nemění). 
Starosta otvírá diskuzi. 
V rozpravě vystoupili: Ing. Hartmann  - (žádost, zda by příště bylo možné nechat změny v RO zapracovat 
ekonomickým odborem, aby nedocházelo k chybám) 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 

 

Usnesení: 
Zastupitelstvo města revokuje usnesení Zastupitelstva města č. 18 bod č. 20) ze dne 20. února 2017, 
Rozpočtové opatření č. 1/2017 z důvodu chybného navýšení na straně výdajů a nahrazuje ho tímto 
textem: 
„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 62.942.821,51 Kč bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. 
položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 
66.477.351,51 Kč (66.477 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky 
dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 66.477.351,51 Kč (66.477 tisíc Kč). Schodek je 
kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech.“ 
 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 10: 
Rozpočtové opatření č. 2/2017 - návrh 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 2/2017, který upravuje schválený 
rozpočet na rok 2017 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 1.692.540,79 Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2017 na straně příjmů 57.361.240,79 Kč a na straně výdajů 64.635.362,30 Kč 
bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech) činí příjmy 68.169.892,30 Kč (68.170 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 

uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 68.169.892,30 Kč (68.170 tisíc Kč). 
Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech. 
 
Návrh rozpočtového opatření č. 2/2017 byl projednán na jednání rady města dne 10.5.2017 (viz. zápis č.126) Ve 
finančním výboru byl návrh rozpočtového opatření projednán dne 10.5.2017 a doporučen zastupitelstvu města ke 
schválení. 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička, Ing. Smrčka, p. Sudek, Mgr. Skripnik, p. Tamchyna, MUDr. Dercová ,MVDr. 
Veverka, Ing. Beneš - (diskuse o nákupu mola, práci a odchodu Mgr. Henych,rozpočet, rozpočtové opatření, 
chyby v orientačním systému města ) MUDr. Dercová požaduje do zápisu uvést následující prohlášení – 
Z důvodu nesouhlasu s finanční politikou města, která je daleka péče dobrého hospodáře se zdržím 
hlasování v bodech týkajících se rozpočtu a rozpočtových opatření.  p. Kvasnička – vyjadřuje,že nebude 
hlasovat pokud bude RO2 bráno jako celek, MVDr. Veverka – oznamuje,že se zdrží se hlasování. Ing. Beneš -  
upozorňuje, aby nabídka na molo byla doplněna o položky:  kotvení do výkresu,cena kotvení, stanovení 
maximálního průtoku za který bere dodavatelská firma záruku (aby TS měli jasné podmínky jak s molem 
manipulovat)  
p. Kvasnička navrhuje zapracovat do usnesení protinávrh - vyřazení položky molo z rozpočtového opatření č. 2. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2017, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2017 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 1.692.540,79,- Kč. Celkem tedy po této úpravě 
činí rozpočet města na rok 2017 na straně příjmů 57.361.240,79 Kč a na straně výdajů 64.635.362,30 Kč 
bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 68.169.892,30 Kč (68.170 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. 
položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 
68.169.892,30 Kč (68.170 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených 
v minulých (předchozích) letech. Z rozpočtu je vyjmuta položka 3745/6129 molo ve výši 227 tis,-  Kč o tuto 
částku budou upraveny výdaje.“ 
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Pro: 9 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 11: 
Diskuse 
p.Černý –  řešení parkovacího místo pro zásobování v ul. Nezabudická u prodejny Žabka. Ing. Smrčka – vedoucí 
prodejny byl  vyzván, aby si podal  žádost  o vytvoření parkovacího místa,zatím bez odezvy. p. Kvasnička  – 
připomíná,že v této věci již podával návrh na umístění sloupků. Nejde jen o zásobování ale i o zákazníky,kteří 
parkují na silnici a omezují provoz. p. Kvasnička – dotaz k osvětlení Na Stránce. Ing. Smrčka –výměna probíhá, 
ukázalo se,že sloupy jsou uhnilé. p. Kvasnička – dotaz na recykláž od lávky  směrem na hřiště. Ing. Smrčka – 
probíhá reklamace. p. Kvasnička – vytýká,že na webu nebylo pozvání na každoroční setkání u pomníku. 
 

 K bodu 12: 
Žádost občanů o řešení zhoršené dostupnosti praktické lékařky a pobočky České spořitelny 
Zastupitelstvu města je předkládána k projednání žádost občanů Řevnic o řešení zhoršené dostupnosti praktické 
lékařky a služeb po přestěhování MUDr. Peškové a pobočky České spořitelny do Letů a Dobřichovic. Žádost je 
opatřena cca 40 podpisy občanů nebo návštěvníků města Řevnice. Rada města v této souvislosti uložila 
ekonomickému odboru učinit průzkum trhu na zajištění smluvního dopravce pro přepravu osob v trase Zadní 
Třebaň – Řevnice - Lety - Dobřichovice a variantně v trase Řevnice - Lety - Dobřichovice. Starosta, místostarosta 
města a vedoucí ekonomického odboru jednali dne 15.5.2017 se zástupcem odboru rozvoje Pražské integrované 
dopravy. Z jednání vyplynula řada zajímavých informací. Například, že úprava JŘ je možná od prosince t.r., kdy 
např. také dojde k integrování linek (provozovaných firmou PROBOBUS) ve směru na Svinaře a dále pod PID. 
Jednalo se o pokrytí dopravy v trase Řevnice, Lety a Dobřichovice příp. Černošice. Jako nadějné se jeví 
prodloužení linky Černošice – Dobřichovice až do Řevnic.  Druhým alternativním řešením by bylo zintenzivnit 
školní linku mezi Mořinou a Řevnicemi. Zde je však problém, že zatím nepokrývá letní prázdniny. P. Brzický na 
jednání slíbil, že přinese návrh řešení.  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička, Ing. Smrčka, Ing. Buchal, MUDr. Dercová, Ing. Kozák, Mgr. Skripnik, p. 
Tamchyna – (finanční náklady autobusu, podpora místních podnikatelů, komunikace s MUDr. Peškovou a 
Českou spořitelnou, možnosti prodloužení linky Karlík - Vráž). 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o jednáních mezi městem Řevnice a zástupcem ROPID, 
Rytířská 10, Praha 1 o organizaci autobusové dopravy mezi obcemi v okolí Řevnic.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
21.32 – odchod zastupitele Buchala, přítomno 10 zastupitelů. 
 

 K bodu 13: 
Finanční zápůjčka MAS Karlštejnsko z.ú. 
Rada města předkládá zastupitelstvu k projednání žádost zapsaného ústavu MAS Karlštejnsko o finanční 
zápůjčku určenou k financování administrativy činnosti, místního partnerství, tvorby strategií komunitně vedeného 
místního rozvoje regionu (SCLLD) ad., a to na dobu nejméně do 30.06.2017. Zastupitelstvo města na zasedání 
dne 11.4.2017 pověřilo radu města jednáním s předsedou MAS Karlštejnsko z.ú., panem Hanačíkem o způsobu, 
účelu a návratnosti výpůjčky. Pan Hanačík byl pozván na jednání rady města č. 124  kde podal radním doplňující 
informace: MAS Karlštejnsko zatím neobdržela rozhodnutí o definitivním schválení strategie  SCLLD na celé 
období (zpoždění schvalovacího procesu ze strany MMR ČR je již 8 měsíců, předpoklad schválení je 06-
07/2017). Potřeba financování administrativních nákladů na straně MAS je cca 180 000,- Kč měsíčně a doba 
předfinancování je pro celý rok 2016 a část roku 2017 (předpoklad do září 2017kdy bude MAS umožněno 
čerpání). Proto se MAS Karlštejnsko obrátila na řadu obcí s územní působností MAS Karlštejnsko s žádostí o 
zápůjčku (Černošice, Hořovice, Svinaře, Mořina, Karlík, Liteň aj.) na financování administrativních nákladů 
činnosti. MAS Karlštejnsko z.ú., vydal přehled činnosti a seznam úspěšných žádostí v předchozím období. 
Dále p. Hanačík doplnil  informace e-mailovou zprávou dne 12.5. 2017 (přeposláno zastupitelům),  
že  po dalších průtazích na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) obdržela  MAS, pozitivní zprávu, že strategie 
CLLD je ve 2. vlně hodnocení (ve věcném hodnocení) v části OP ŽP bez výhrad, dále v této informaci nabízí 
zpracování dotačních žádostí. 
Mgr. Skripnik nezávislým dotazem k SZIF zjistil, že z 25 MASek  je schválená strategie u 5 MASek. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
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V rozpravě vystoupili: p. Hanačík – (doplňující informace o finanční situaci MAS a předpokladu podpory MAS) p. 
Kvasnička, Mgr. Skripnik, Ing. Smrčka, p. Tamchyna , MUDr. Dercová,pí. Kovářová – (dotazy na p. Hanačíka 
k fungování MAS Karlštejnsko z.ú., k zápůjčce finančních prostředků a její návratnosti, dosavadní neúspěch 
Řevnic v žádostech o podporu) Ing. Smrčka – žádost o zápůjčku podporuje, p. Kvasnička – oznamuje,že 
zápůjčku nepodpoří.  
Ing. Hartmann podává protinávrh usnesení (bude označen jako č. 1):  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení č. 1:  
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí účelové  půjčky ve výši 100.000,- Kč na dobu do 31.12. 2017  
MAS Karlštejnsko z.ú. na profinancování administrativních nákladů.“  

Pro: 6 Zastupitelů 

Proti: 2 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno. 
 
Usnesení č. 2: 
„Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí účelové  půjčky ve výši 180.000,- Kč na dobu do 31.5. 2018  
MAS Karlštejnsko z.ú. na profinancování  administrativních nákladů.“  

Pro: 3 Zastupitelů 

Proti: 2 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 5 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno. 
 
 

 K bodu 14: 
Záměr darování pozemku společnosti 2 Q spol. s r. o. – cesta  
Zastupitelstvu je předkládán ke schválení záměr darování pozemků společnosti 2 Q spol. s r. o. 
Důvodem bezúplatného převodu níže uvedených pozemků je reciproční bezúplatný převod pozemků pro 
majetkoprávní vypořádání podle čl. 6.4 Kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Řevnice a společností 2 Q spol. s 
r.o. dne 17. 12. 2013, tak, aby vlastníkem pozemku parc. č. 216/3 dle GP, na kterém vede nově vybudovaná 
cesta mezi náměstím Krále Jiřího z Poděbrad a nádražím, bylo město Řevnice. 
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. Je ujednáno, že 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 nechala společnost 2 Q zpracovat návrh geometrického plánu č. 2228-01714/2017 pro rozdělení a změnu 
hranice pozemků, ve kterém je zaměřeno umístění nové cesty. Je tedy možné zrealizovat vyrovnání vlastnických 
vztahů k pozemkům pod cestou a k okolním pozemkům.  
Z návrhu geometrického plánu vyplývá, že město Řevnice bezúplatně převede společnosti 2 Q pozemky o 
celkové výměře 13 m

2
, naopak město Řevnice bezúplatně získá od společnosti 2 Q pozemky o celkové výměře 

310 m
2
.  

Před vlastním schválením bezúplatného převodu pozemků z majetku města a uzavřením darovací smlouvy musí 
být na úřední desce 15 dní zveřejněn záměr darování pozemků. Proto je nyní zastupitelstvu předkládán ke 
schválení záměr darování následujících pozemků společnosti 2 Q spol. s r. o.: 

 části pozemku parc. č. 216/3 označené jako díly „b“ a „c“, o výměře celkem 11 m
2
, oddělením od původního 

pozemku parc. č. 216/3 a připojením k pozemku parc. č. 216/1, dle geometrického plánu vyhotoveného 
Lubošem Jordánem pod č. plánu 2228-01714/2017 (dále jen „GP“); 

 části pozemku parc. č. 216/3 označené jako díl „f“, o výměře 1 m
2
, oddělením od původního pozemku parc. č. 

216/3 a připojením k pozemku parc. č. 216/2, to vše dle GP; 

 části pozemku parc. č. 216/3 označené jako díl „p“, o výměře 1 m
2
, oddělením od původního pozemku parc. č. 

216/3 a připojením k pozemku parc. č. 214/1, to vše dle GP; 
to vše v obci a katastrálním území Řevnice. 
Město Řevnice bezúplatně získá od společnosti 2 Q spol. s r. o tyto pozemky: 

- část pozemku parc. č. 216/2 – dílů „g“ a „j“, o výměře celkem 114 m
2
, oddělením od původního pozemku parc. 

č. 216/2 a připojením k pozemku parc. č. 216/3, to vše dle GP, 

- část pozemku parc. č. 216/1 – dílů „i“ a „l“, o výměře celkem 69 m
2
, oddělením od původního pozemku parc. č. 

216/1 a připojením k pozemku parc. č. 216/3, to vše dle GP, 

- část pozemku parc. č. 215/1 – dílu označeného jako „m“ o výměře 7 m
2
, oddělením od původního pozemku 

parc. č. 215/1 a připojením k pozemku parc. č. 216/3, to vše dle GP, 
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- část pozemku parc. č. 214/1 – dílu označeného jako „n“ o výměře 16 m
2
, oddělením od původního pozemku 

parc. č. 214/1 a připojením k pozemku parc. č. 216/3, to vše dle GP, 

- pozemek parc. č. 214/2 o výměře 67 m
2
 sloučením s pozemkem parc. č. 216/3 dle GP, 

- pozemek parc. č. 215/2 o výměře 37 m
2
 sloučením s pozemkem parc. č. 216/3 dle GP, 

to vše v obci a katastrálním území Řevnice. 
Vzájemné darování pozemků (a uzavření příslušných darovacích smluv) bude předloženo k projednání a 
schválení na příští zasedání zastupitelstva. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V rozpravě vystoupili: - - - 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu: 

 části pozemku parc. č. 216/3 označené jako díly „b“ a „c“, o výměře celkem 11 m
2
, oddělením od 

původního pozemku parc. č. 216/3 a připojením k pozemku parc. č. 216/1, dle geometrického plánu 
vyhotoveného Lubošem Jordánem pod č. plánu 2228-01714/2017 (dále jen „GP“); 

 části pozemku parc. č. 216/3 označené jako díl „f“, o výměře 1 m
2
, oddělením od původního pozemku 

parc. č. 216/3 a připojením k pozemku parc. č. 216/2, to vše dle GP; 

 části pozemku parc. č. 216/3 označené jako díl „p“, o výměře 1 m
2
, oddělením od původního pozemku 

parc. č. 216/3 a připojením k pozemku parc. č. 214/1, to vše dle GP; 
to vše v obci a katastrálním území Řevnice, darovací smlouvou z vlastnictví města Řevnice do vlastnictví 
společnosti 2 Q spol. s r.o., IČ: 25797859, se sídlem Křižíkova 196/18, 186 00 Praha 8 – Karlín. 
Důvodem bezúplatného převodu shora uvedených pozemků je reciproční bezúplatný převod pozemků 
pro majetkoprávní vypořádání podle čl. 6.4 Kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Řevnice a společností 
2 Q spol. s r.o. dne 17. 12. 2013, tak, aby vlastníkem pozemku parc. č. 216/3 dle GP, na kterém vede nově 
vybudovaná cesta mezi náměstím Krále Jiřího z Poděbrad a nádražím, bylo město Řevnice. Společnost 2 
Q spol. s r.o. daruje městu pozemky pod cestou o celkové výměře 310 m

2
.“ 

 
Zastupitel Kozák ohlásil střet zájmů a zdržuje se hlasování.  

Pro: 9 Zastupitelů 

Proti:  - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 15: 
Informace společnosti 2 Q o využití předzahrádky před domem č. p. 2 
Na město Řevnice se obrátil jednatel společnosti 2 Q spol. s r. o., Ing. Petr Kozák s informací o využití části 
pozemku parc.č. 114/1 v obci a k.ú. Řevnice (nám. Krále Jiřího z Poděbrad). Jedná se o pozemek před domem 
č.p. 2 o výměře 51 m

2
. V současné době se v tomto místě nachází předzahrádka.  

Starosta předává slovo Ing. Petru Kozákovi.  
Starosta otvírá diskuzi. 
V rozpravě vystoupili: Ing. Kozák, p. Kvasnička, Mgr. Skripnik, MUDr. Dercová – (představení záměru 
předzahrádky resp. prostoru budoucích venkovních prostor plánované restaurace)  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci jednatele společnosti 2Q spol. s r.o., Ing. Petra Kozáka o 

využití části pozemku parc. č. 114/1 v obci a k.ú. Řevnice, předzahrádky před domem č.p. 2.“ 
 
Zastupitel Kozák ohlásil střet zájmů a zdržuje se hlasování. 

Pro:   9 Zastupitelů 

Proti:   - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:   1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 16: 
Odkup pozemků - komunikace - ul. Mořinská, Ke Mlýnu, Čajkovského 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení odkup těchto pozemků v  k.ú. Řevnice:  
- parc. č. 3054/29 o výměře 26 m

2
, ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 3054/31 o výměře 14 m
2
, ostatní plocha, jiná plocha,

 
 

- parc. č. 3054/35 o výměře 51 m
2
, ostatní plocha, jiná plocha,  

- parc. č. 3085/6 o výměře 87 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace. 

Jedná se o pozemky, které jsou součástí komunikací - ul. Mořinské, ul. Ke Mlýnu a ul. Čajkovského. Vlastníkem 
pozemků je paní Barbora Hazuková. Souhlasí s kupní cenou 100,- Kč/m

2
, za kterou město pozemky pod 
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komunikacemi již několik let vykupuje. Celková kupní cena za všechny 4 pozemky tedy činí 17.800,- Kč (178 m
2
 x 

100,-Kč). Zákres pozemků v katastrální mapě je přiložen. 
Rada města doporučila zastupitelstvu odkup těchto pozemků na svém jednání dne 19.4.2017 (viz. zápis č. 123 
z jednání Rady města Řevnice dne 19.4.2017). 
Starosta otvírá diskuzi. 
V rozpravě vystoupili: - - - - 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi těchto pozemků v obci a k.ú. Řevnice: 
- parc. č. 3054/29 o výměře 26 m

2
, ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 3054/31 o výměře 14 m
2
, ostatní plocha, jiná plocha,

 
 

- parc. č. 3054/35 o výměře 51 m
2
, ostatní plocha, jiná plocha,  

- parc. č. 3085/6 o výměře 87 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

od Barbory Hazukové, Náměstí 39, 267 27 Liteň za celkovou kupní cenu 17.800,- Kč (100,- Kč/m
2)

.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti:   - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:   - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 17: 
Prodej pozemku parc.č. 3521/4 pod trafostanicí  
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 20.2.2017 (viz. zápis ze zasedání zastupitelstva č. 18 ze 
dne 20.2.2017) 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 s tím, že kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku o ceně obvyklé. 
Jedná se o pozemek pod trafostanicí, kterou v lokalitě Kejná postavila v roce 2016 společnost ČEZ Distribuce, 
a.s. Nyní společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádala o jeho odkup. 
Znaleckým posudkem č. 6797/64/17 vyhotoveném soudním znalcem Ladislavem Němečkem byla cena obvyklá 
stanovena ve výši 13.520,- Kč.  
Rada města doporučila zastupitelstvu ke schválení odkup těchto pozemků za uvedenou cenu na svém jednání 
dne 29.3.2017 (viz. zápis č. 121 z jednání Rady města Řevnice dne 29.3.2017). 
Starosta otvírá diskuzi. 
V rozpravě vystoupili: - - - -  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 3521/4 o výměře 6 m

2
, na kterém se nachází 

trafostanice a 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 potvrzeném Katastrálním 
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ dne 2. 1. 2017 pod značkou PGP 
3501/2016-210 za kupní cenu 13.520,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 6797/64/17 vyhotoveném 
soudním znalcem Ladislavem Němečkem společnosti ČEZ Distribuce, a. s, IČO: 24729035, se sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti:   - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:   - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 18: 
Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 928 
Ekonomický odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení žádost o uvolnění finančních prostředků na 
opravu soklového obkladu fasády u bytového domu č.p.928. Práce budou provedeny včetně odkopu a prověření 
stavu hydroizolace, případně její následné opravy ze strany ulice J. Veselého, protože se v některých místech 
obvodového zdiva projevují známky zvýšené zemní vlhkosti. Dále je v budově nutná výměna několika 
poškozených podhledových minerálních kazet ve vstupní chodbě a obnova nátěru dřevěného střešního podbití. 
Během měsíce května bude provedena výměna zvonkových panelů včetně opravy nefunkčních, předpokládané 
náklady činí 38 000,- Kč.  
Odhadované celkové náklady na uvedené práce činí 640 000,- Kč vč. DPH.  
Ve Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 928 je ke dni 5.5.2017 částka ve výši 2 424 600,42 Kč. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V rozpravě vystoupili: MUDr. Dercová  – je již známo kdo bude práce provádět. Ing. Smrčka – dodavatelé zatím 
nejsou vybráni, mimo opravu zvonků. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 



10 

 

„Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického 
zhodnocení objektu č.p. 928 ve výši 640 000,- Kč na opravu soklového obkladu fasády včetně prověření, 
popřípadě opravu základové hydroizolace, dále na výměnu poškozených podhledových kazet ve vstupní 
chodbě, obnovu nátěru dřevěného střešního podbití a výměnu zvonkových panelů.“  

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 19: 
Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 27 
Ekonomický odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení žádost o uvolnění finančních prostředků na 
výměnu plynových kotlů včetně nového vyvložkování komínů ve 4 bytech v domě č.p. 27. 
Výměna se navrhuje na základě pravidelné revizní kontroly, kdy byl zjištěn nevyhovující stav spalinových cest. U 
plynových kotlů, které jsou v bytech instalovány od roku 1999, se začínají objevovat časté závady. 
Dále je nutná výměna oken jižní fasády, některá jsou již v havarijním stavu. Vzhledem k tomu, že by bylo možné 
na výše uvedené práce získat příspěvek z některého dotačního titulu, doporučuje ekonomický odbor schválení 
objednávky na zpracování energetického auditu budovy, který by tuto možnost prověřil.  
Odhadované náklady na výměnu kotlů včetně nového vyvložkování spalinových cest, výměnu oken v jižní fasádě 
a zpracování energetického auditu činí 525 000,- Kč vč. DPH. 
Ve Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p.27 je ke dni 5.5.2017 částka ve výši 661 830,79 Kč. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V rozpravě vystoupili: Ing. Smrčka – uvádí, že možná bude připadat v úvahu centrální kotel. p. Kvasnička –
podotýká,že  pokud se bude řešit vytápění formou podpory zelená úsporám, asi budou náklady vyšší. Ing. 
Smrčka – souhlasí, vše se ukáže až  na základě připravovaného  energetického auditu budovy.   
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického 
zhodnocení objektu č.p. 27 ve výši 525 000,- Kč na výměnu kotlů včetně nového vyvložkování 
spalinových cest, výměnu oken v jižní fasádě a zpracování energetického auditu.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 20: 
Různé  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: - - - -  
 

 K bodu 21: 
Závěr 
 
Starosta přítomné informoval, že termín dalšího zasedání zastupitelstva bude zastupitelům oznámen 
prostřednictvím e-mailu s dostatečným časovým předstihem. Pravděpodobný termín je druhá polovina června 
2017. 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 15.5.2017 ve 22.49 hodin 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 15.5.2017 
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Usnesení 
ze zápisu č. 20 Zastupitelstva města Řevnice dne 15.5.2017 

 
Zastupitelstvo města Řevnice 
 
A) BERE NA VĚDOMÍ: 

 zprávu o činnosti rady města v období období 1.2.2017 - 3.5.2017 

 zprávu o činnosti Finančního výboru 
 

 informace o jednáních mezi městem Řevnice a zástupcem ROPID, Rytířská 10, Praha 1 o 
organizaci autobusové dopravy mezi obcemi v okolí Řevnic 
 

 informaci jednatele společnosti 2Q spol. s r.o., Ing. Petra Kozáka o využití části pozemku parc. č. 
114/1 v obci a k.ú. Řevnice, předzahrádky před domem č.p. 2 

 
 

B) SCHVALUJE:  

 účetní závěrku města Řevnice sestavenou ke dni 31.12.2016. 
 

 Závěrečný účet města Řevnice za rok 2016 s výhradou společně se Zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2016 vypracovanou Odborem finanční kontroly 
Krajského úřadu Středočeského kraje. Závěrečný účet je nedílnou součástí zápisu 
 

 Rozpočtové opatření č. 2/2017, které upravuje schválený rozpočet na rok 2017 tak, že se na straně 
příjmů i výdajů zvyšuje o částku 1.692.540,79,- Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet 
města na rok 2017 na straně příjmů 57.361.240,79 Kč a na straně výdajů 64.635.362,30 Kč bez 
financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 68.169.892,30 Kč (68.170 tisíc Kč) a s financováním 
třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí 
výdaje 68.169.892,30 Kč (68.170 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků 
uspořených v minulých (předchozích) letech. Z rozpočtu je vyjmuta položka 3745/6129 molo ve 
výši 227 tis,-  Kč o tuto částku budou upraveny výdaje. 
 

 záměr bezúplatného převodu: 
- části pozemku parc. č. 216/3 označené jako díly „b“ a „c“, o výměře celkem 11 m

2
, oddělením 

od původního pozemku parc. č. 216/3 a připojením k pozemku parc. č. 216/1, dle 
geometrického plánu vyhotoveného Lubošem Jordánem pod č. plánu 2228-01714/2017 (dále 
jen „GP“); 

- části pozemku parc. č. 216/3 označené jako díl „f“, o výměře 1 m
2
, oddělením od původního 

pozemku parc. č. 216/3 a připojením k pozemku parc. č. 216/2, to vše dle GP; 
- části pozemku parc. č. 216/3 označené jako díl „p“, o výměře 1 m

2
, oddělením od původního 

pozemku parc. č. 216/3 a připojením k pozemku parc. č. 214/1, to vše dle GP; 
to vše v obci a katastrálním území Řevnice, darovací smlouvou z vlastnictví města Řevnice do 
vlastnictví společnosti 2 Q spol. s r.o., IČ: 25797859, se sídlem Křižíkova 196/18, 186 00 Praha 8 
– Karlín. 

Důvodem bezúplatného převodu shora uvedených pozemků je reciproční bezúplatný převod 
pozemků pro majetkoprávní vypořádání podle čl. 6.4 Kupní smlouvy, uzavřené mezi městem 
Řevnice a společností 2 Q spol. s r.o. dne 17. 12. 2013, tak, aby vlastníkem pozemku parc. č. 216/3 
dle GP, na kterém vede nově vybudovaná cesta mezi náměstím Krále Jiřího z Poděbrad a 
nádražím, bylo město Řevnice. Společnost 2 Q spol. s r.o. daruje městu pozemky pod cestou o 
celkové výměře 310 m

2
. 

 

 koupi těchto pozemků v obci a k.ú. Řevnice: 
- parc. č. 3054/29 o výměře 26 m

2
, ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 3054/31 o výměře 14 m
2
, ostatní plocha, jiná plocha,  

- parc. č. 3054/35 o výměře 51 m
2
, ostatní plocha, jiná plocha,  

- parc. č. 3085/6 o výměře 87 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

od Barbory Hazukové, Náměstí 39, 267 27 Liteň za celkovou kupní cenu 17.800,- Kč (100,- Kč/m
2
). 

 

 prodej pozemku parc. č. 3521/4 o výměře 6 m
2
, na kterém se nachází trafostanice a který vznikl 

oddělením z pozemku parc. č. 3521/1 v obci a k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu pro 
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vyznačení obvodu budovy č. 2209-2019015/2016 potvrzeném Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ dne 2. 1. 2017 pod značkou PGP 
3501/2016-210 za kupní cenu 13.520,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 6797/64/17 
vyhotoveném soudním znalcem Ladislavem Němečkem společnosti ČEZ Distribuce, a. s, IČO: 
24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly.“ 

 

 uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 928 ve výši 
640 000,- Kč na opravu soklového obkladu fasády včetně prověření, popřípadě opravu základové 
hydroizolace, dále na výměnu poškozených podhledových kazet ve vstupní chodbě, obnovu 
nátěru dřevěného střešního podbití a výměnu zvonkových panelů. 
 

 uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 27 ve výši 
525 000,- Kč na výměnu kotlů včetně nového vyvložkování spalinových cest, výměnu oken v jižní 
fasádě a zpracování energetického auditu. 

 
C) REVOKUJE: 

 usnesení Zastupitelstva města č. 18 bod č. 19) ze dne 20. února 2017, Rozpočtové opatření č. 
7/2016 z důvodu doplnění financování třídy 8. a nahrazuje ho tímto textem: 

     „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 za 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 za rok 2016 na straně příjmů 69.990.425,92 Kč a na straně výdajů 66.055.297,92Kč bez 
financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 75.989.821,92 Kč (75.990 tisíc Kč) a s financováním 
třídy 8. položky 8114  

    (8114 – uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků) a položky 8124 (8124 - 
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 75.989.821,92 Kč 
(75.990 tisíc Kč). Rozpočet byl přebytkový.“ 

 

 usnesení Zastupitelstva města č. 18 bod č. 20) ze dne 20. února 2017, Rozpočtové opatření č. 
1/2017 z důvodu chybného navýšení na straně výdajů a nahrazuje ho tímto textem: 

   „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 62.942.821,51 Kč bez financování třídy 8. 
S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech) činí příjmy 66.477.351,51 Kč (66.477 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. 
položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 
66.477.351,51 Kč (66.477 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených 
v minulých (předchozích) letech.“ 

 

D) NESCHVALUJE:  

 poskytnutí účelové  půjčky ve výši 100.000,- Kč na dobu do 31.12. 2017  MAS Karlštejnsko z.ú. na 
profinancování  administrativních nákladů. 

 poskytnutí účelové  půjčky ve výši 180.000,- Kč na dobu do 31.5. 2018  MAS Karlštejnsko z.ú. na 
profinancování  administrativních nákladů.“ 

 
Zapisovatel: Petra Karešová 

 
 
                                                                     Ověřovatelé zápisu: 

 
 

……………………………………….                                                   ……………………………………… 
      MUDr. Jaroslava Dercová       Ing. Josef Beneš 

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


