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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 26. června 2017 v budově Zámečku 

 
 
Přítomní zastupitelé: Ing. Tomáš Smrčka (starosta), Ing. Petr Hartmann, Iveta Kovářová, Libor Kvasnička, Mgr. 
Ondřej Skripnik Ph.D., MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Petr Kozák, Ing. Josef Beneš (příchod 19.20), Martin 
Tamchyna, MgA. Marie Reslová, Ing. arch. Alice Čermáková, Bc. Miroslav Cvanciger, Ing. Jan Lojda Ph.D. 
Nepřítomností zastupitelé: MVDr. Vojtěch Veverka, Ing. Jiří Buchal 
Hosté: Ing. David Kodym – EKOS Řevnice spol. s r.o. 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne  26.6.2017:    19: 05 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne 26.6.2017:    23: 00 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) Žádost o poskytnutí finančního daru na dokončení opravy obvodového pláště kostela sv. Mořice v Řevnicích 
7) Žádost o peněžitou zápůjčku - MAS Karlštejnsko, z.ú.  
8) Stavba plovoucího mola na řece Berounce – informace  
9) Rozpočtové opatření č. 3/2017 - návrh  
10) Diskuse 
11) Výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice za rok 2016 a výroční zpráva  
12) Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 2/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství  
13) Majetkoprávní vypořádání mezi městem Řevnice a 2Q spol. s r. o – pozemky pod cestou 
14) Záměr darování kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 1718 v k.ú. Lety u Dobřichovic  
15) Různé 
16) 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 19:05 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:  Libor Kvasnička a  Bc. Miroslav Cvanciger 
Hlasování o tomto návrhu. 
 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu Libora Kvasničku a Bc. Miroslava 
Cvancigera 
 
 
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: MgA. Marie Reslová a Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D. 
Hlasování o tomto návrhu. 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo zvolilo návrhovou komisi ve složení: MgA. Marie Reslová a Mgr. 
Ondřej Skripnik Ph.D. 
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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 
vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění bodů do programu nebo na vypuštění bodů z programu zasedání 
zastupitelstva. 
Starosta navrhuje vyjmout z programu jednání bod zařazený pod č.7) Žádost o peněžitou zápůjčku –MAS 
Karlštejnsko,z.ú a nahradit jej doplněným bodem Volba člena kontrolního výboru. Dále starosta navrhuje doplnit 
na program zasedání zastupitelstva jako bod č.15) Záměr prodeje rodinného domu č.p. 801 a souvisejících 
nemovitostí,jako bod č. 16) Obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č.3/2017, kterou se zrušuje vyhláška č. 
6/98 o regulačních opatřeních k šetření vodou a jako bod č.17) Záměr uzavřít dohodu o vytvoření společného 
školského obvodu Základní školy Řevnice s obcí Zadní Třebaň. 
 
 
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 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) Žádost o poskytnutí finančního daru na dokončení opravy obvodového pláště kostela sv. Mořice v Řevnicích 
7) Volba člena kontrolního výboru  
8) Stavba plovoucího mola na řece Berounce – informace  
9) Rozpočtové opatření č. 3/2017 - návrh  
10) Diskuse 
11) Výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice za rok 2016 a výroční zpráva  
12) Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 2/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství  
13) Majetkoprávní vypořádání mezi městem Řevnice a 2Q spol. s r. o – pozemky pod cestou 
14) Záměr darování kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 1718 v k.ú. Lety u Dobřichovic  
15) Záměr prodeje rodinného domu č.p. 801 a souvisejících nemovitostí 
16) Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 3/2017, kterou se zrušuje vyhláška č. 6/98 o regulačních 

opatřeních k šetření vodou 
17) Záměr uzavřít dohodu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Řevnice s obcí Zadní 

Třebaň 
18) Různé 
19) 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 4.5.2017- 7.6.2017. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p.Kvasnička, Ing.Smrčka, MgA. Reslová – sběrné místo v oblasti Malého náměstí 
(nevhodné umístění, zjednání nápravy), prodloužení nájemní smlouvy s Náručí (Modrý domeček). 
p.Kvasnička – dotaz na Ing. Kozáka ohledně koupě budovy „starého nádraží“ společností 2Q. 
Ing.Kozák,MgA. Reslová, p. Tamchyna – diskuse k budově „starého nádraží“ (původní záměr Náruče vs. 
současný stav) 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
19.20 příchod Ing. Beneš -  přítomno 13 zastupitelů 
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Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 4.5.2017 – 7.6.2017“ 

Pro: 13 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.  
V rozpravě vystoupili: ---------- 
 
Bez usnesení. 
 

 K bodu 5: 
Zpráva o činnosti Finančního výboru 
Finanční výbor se od posledního zasedání zastupitelstva města Řevnice nesešel. 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ------------ 
 
Bez usenesení. 
 

 K bodu č.6 
Žádost o poskytnutí finančního daru na dokončení opravy obvodového pláště kostela sv. Mořice 
v Řevnicích 
Na město Řevnice se 6.6.2017 obrátila Římskokatolická farnost Řevnice, zastoupená farářem Ing. Mgr. Robertem 
Hanačíkem, se žádostí o poskytnutí slíbeného finančního daru ve výši 200 000,- Kč na dokončení opravy 
obvodového pláště kostela sv. Mořice v Řevnicích. K žádosti je přiložena kopie smlouvy o dílo uzavřené s firmou 
MAX stavební a.s., IČO: 26161320, Kladenská 683, 273 43 Buštěhrad, celková cena díla činí 320 912,- Kč vč. 
DPH, termín dokončení je 10/2017.  
Farnost předpokládá provedení prací za cca 400 tisíc – je třeba ještě opravit prejzové krytí atiky na pravém rohu 
průčelí a opravu ostění hlavního vstupu. 
Rada města na svém jednání dne 26.10.2016 s poskytnutím finančního daru v požadované výši  souhlasila (viz. 
zápis č. 98, bod č. 3) a na svém jednání dne 14.6.2017 poskytnutí daru doporučila ke schválení zastupitelstvu 
(viz. zápis č. 132). Částka daru je rozpočtově kryta (byla schválena v rámci rozpočtu na rok 2017), ale chybně 
zařazena v § 3429, položce 5194, proto je nutné v rámci rozpočtového opatření č. 3/2017 přesunout částku do § 
3330, pol. 5223. Zastupitelstvu obce je dle §85 zákona č. 128/2000Sb., zákon o obcích, vyhrazeno rozhodování o 
poskytnutí peněžitých darů ve výši nad 20 000,- Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --------- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 

 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice souhlasí s poskytnutí finančního daru ve výši 200.000,- Kč 
Římskokatolické farnosti Řevnice, IČ: 47005653, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 20, 252 30 
Řevnice na dokončení opravy obvodového pláště kostela sv. Mořice v Řevnicích.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 

 
 
 

 K bodu 7: 
Volba člena kontrolního výboru  
Zastupitelstvo města na svém ustavujícím zasedání dne 5.11.2014 zřídilo pětičlenný kontrolní výbor. Vzhledem 
k abdikaci p. Cicvárka k 1.2.2017 je nyní předkládán zastupitelstvu města návrh volby nového člena kontrolního 
výboru pana Bc.Jana Schlindenbucha.  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --------- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Bc. Jana Schlindenbucha.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 8: 
Stavba plovoucího mola na řece Berounce – informace  
Zastupitelstvu města je na základě jednání předchozího ZM předkládána informace o provedené poptávce na 
dodávku a montáž plovoucího mola na řece Berounce – na místě budoucí plovárny na levém břehu řeky.  
Nabídku poslaly tyto 3 firmy:  
1)  RIVER MARINA s.r.o., Kaznějovská 56, Praha, IČ: 24170101, nabídková cena: 187 480,- Kč bez DPH 

(226 851,- Kč vč. DPH).  V nabídce není zahrnuta částka za usazení kotvícího zařízení – betonáž. 
2)  Nautica Servis s.r.o., Červená Lhota 1 – Dřínov, 277 45 Úžice, IČ: 03463249, nabídková celková cena: 177 

920,- Kč bez DPH (215 283,- Kč vč. DPH).  Jde o kompletní dodávku včetně montáže. 
3)  Roman Kostík, Štědřík 151, 252 44 Psáry, IČ: 71496131, nabídková cena: 170 750,17 bez DPH (206 607,70 

Kč vč. DPH). V nabídce není zahrnuta částka za zhotovení kotevního bodu a doprava. 
Nejvýhodnější nabídku z hlediska splnění požadavků města předložila firma Nautica Servis s.r.o., Červená Lhota 
1 – Dřínov, 277 45 Úžice a to ve výši 215 283,- Kč vč. DPH (dodávka vč. kotvení). 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: Ing.Smrčka, MgA. Reslová, p. Kvasnička, p. Sudek, Ing. Kozák, Ing. Lojda, p. Hrubý – 
doplňující informace k nabídkám, chybějící zadání na zpracování nabídek, možnost nalezení levnější varianty 
mola, technické parametry, údržba mola, zodpovědnost za provoz.  
  
V podkladech zaslaných zastupitelům města bylo navrženo usnesení v tomto znění: „Zastupitelstvo města bere 
na vědomí informaci o výběru firmy Nautica Servis s.r.o., IČO: 03463249, Červená Lhota1- Dřínov, 277 45  Úžice, 
pro realizaci plovoucího mola na řece Berounce za cenu 215 283,- Kč vč. DPH.“ O PŘIJETÍ TOHOTO NÁVRHU 
USNESENÍ NEBYLO HLASOVÁNO. Po diskuzi bylo starostou navrženo nové znění návrhu usnesení k bodu č. 8. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení:  
 „Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí informaci o pořízení plovoucího mola na řece Berounce.“ 
 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 3 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 9: 
Rozpočtové opatření č. 3/2017 - návrh  
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 3/2017, který upravuje schválený 
rozpočet na rok 2017 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 1.507.918,69 Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2017 na straně příjmů 58.869.159,48 Kč a na straně výdajů 66.143.280,99 Kč 
bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech) činí příjmy 69.677.810,99 Kč (69.678 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 69.677.810,99 Kč (69.678 tisíc Kč). 
Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech. 
Návrh rozpočtového opatření č. 3/2017 byl projednán na jednání rady města dne 21.6.2017. Ve finančním výboru 
nebyl návrh rozpočtového opatření projednán. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:p. Kvasnička, MUDr. Dercová, Ing. Smrčka – diskuse k některým položkám RO (energetický 
audit, příspěvek asociaci záchranářů). 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
 „Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2017, které upravuje schválený rozpočet na 
rok 2017 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 1.507.918,69 Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2017 na straně příjmů 58.869.159,48 Kč a na straně výdajů 
66.143.280,99 Kč bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu 
krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 69.677.810,99 Kč (69.678 tisíc Kč) a 
s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
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prostředků) činí výdaje 69.677.810,99 Kč (69.678 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních 
prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech. “ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 3 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 10: 
Diskuse 
p. Kvasnička,MUDr. Dercová – poukázali na špatnou funkci webu (kalendář akcí, hledání)  - reakce MgA. Reslová 
Ing. Beneš – informace k rekonstrukci náměstí? – reakce p. Kvasnička, Ing. Smrčka, MUDr. Dercová, MgA.  
Reslová, Mgr. Skripnik, Ing. Kozák, p. Sudek, Ing. arch. Čermáková, p. Sudek, p. Hrubý – diskuse k workshopu 
s facilitátory k akci Obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, projektům, soutěži o cenu Petra Parléře, řešení 
v jiných městech (více nebo méně zeleně či dlažby), informace od občanů a uskupení k vývoji projektu obnovy 
náměstí (různé názory).  
p. Tamchyna – návrh neformálního setkání k náměstí. 
MUDr. Dercová – žádá o nahrávku ze setkání s podnikateli v Modrém domečku, kde se představovali výsledky 
soutěže o cenu Petra Parléře podnikatelům a občanům. 
Ing. Lojda – stížnosti od obyvatel okolí Lesního divadla – hluk, parkování (v lese i mimo něj), riziko požárů … 
reakce MgA. Reslová – pro další ročníky (zejména větších akcí) budou připravena nová pravidla pro konání akcí 
(kapacita prostoru, aktualizovaný požární řád, zajištění parkování ….), shrnutí bezpečnostních opatření, která 
vyžaduje město v letošním roce, informace o prořezech stromů v okolí LD, jednání s organizátory akcí po jejich 
konání (projednání akcí z pohledu pořadatele a města). 
 
 

 K bodu 11: 
Výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice za rok 2016 a výroční zpráva 
Rada města na svém jednání dne 24.5.2017 (zápis č. 128) projednala a schválila řádnou účetní závěrku 
společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za rok 2016, předloženou jednatelem společnosti EKOS Řevnice spol. 
s r.o. Ing. Kodymem. Podle přijatých pokynů je součástí závěrky i její ověření nezávislým auditorem. Konečné 
výsledky hospodaření jsou stejné jako předběžné, které byly předloženy radě města již 30.1.2017. Pro informaci 
je přílohou také výsledek porovnání všech položek výpočtu cen vodného a stočného za rok 2016 ve smyslu §36 
odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích. 
V souvislosti s uzavřením hospodaření předchozího roku bylo třeba rozhodnout o vypořádání HV 2016 a výsledku 
hospodaření minulých let (pokuta 300 tisíc). Rada města schválila (dle předloženého návrhu Ing. Kodyma) 
uhrazení ztráty z roku 2016 a jiného výsledku hospodaření minulých let ze zisku minulých let takto:  
Nerozdělený zisk minulých let (účet 428015)  ……………..      12 161 054,32 Kč 
Výsledek hospodaření roku 2016 (ztráta)       ………………     -    628 850,32 Kč 
Jiný výsledek hospodaření minulých let          ……………….     -   300 000,00 Kč 

Nerozdělený zisk po vypořádání výsledků      ……………    11 232 204,00 Kč 
Dále v návaznosti na předloženou účetní závěrku byla předložena a radou města schválena také výroční zpráva 
společnosti EKOS Řevnice za rok 2016. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: Ing. David Kodym – doplňující informace k účetní závěrce, informace o budoucí žádosti o 
snížení  nájemného z provozování VaK z důvodu vysokých nákladů na opravy, informace o možnosti řešení 
napojení vody do lokality „Za vodou“.  
p. Tamchyna – dotaz na ztrátovost u vody. Ing. Beneš – dotaz na vývoj úniků vody od doby nástupu Ing. Kodyma 
do funkce jednatele spol. EKOS 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. 
s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, Řevnice za rok 2016 a výroční zprávu za rok 2016.“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 12: 
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 2/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství  
Zastupitelstvu je předkládán k projednání návrh Obecně závazné vyhlášky města Řevnice č. 2/2017, kterou se 
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. 
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Rada města Řevnice schválila v roce 2009 nařízení č. 2/2009 o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně 
životního prostředí na území města, které nabylo účinnosti 1.1.2010. Toto nařízení řeší mimo jiné znečišťování 
veřejného prostranství ve městě, povinnosti chovatelů domácích zvířat a povinnosti majitelů psů. 
Dne 1.7.2017 nabývá účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen 
„ZOP“) a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. V § 60 odst. 2 ZOP jsou mezi vypočtenými 
přestupky, k jejichž projednání je příslušný městský úřad, uvedeny přestupky proti pořádku v územní 
samosprávě, nikoliv přestupky proti pořádku ve státní správě. Ve vztahu k § 4 zákona č. 251/2016 Sb., o 
některých přestupcích, to znamená, že městský úřad bude moci projednávat pouze přestupky podle § 4 odst. 2, 
tj. porušení povinnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce města, nikoliv přestupky podle odstavce 1, tj. 
porušení povinnosti stanovené v nařízení města. Nařízení jsou totiž vydávána v přenesené působnosti (jde tedy o 
výkon státní správy) a jejich porušení je tedy třeba považovat za přestupek proti pořádku ve státní správě, nikoliv 
za přestupek proti pořádku v územní samosprávě. Příslušným k projednání těchto přestupků bude proto na 
základě § 60 odst. 1 ZOP obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
Protože přestupky týkající se porušení povinností majitelů psů jsou poměrně často řešeny městskou policií, resp. 
projednávány přestupkovou komisí, bylo městu krajským úřadem doporučeno upravit tuto oblast obecně 
závaznou vyhláškou namísto nařízením (jedná se o samostatnou působnost, nikoli přenesenou). Vydání obecně 
závazné vyhlášky schvaluje zastupitelstvo. 
V nařízení č. 2/2009 je uvedeno, že majitel psa zajistí, aby osoba, která vede psa v území města, měla psa 
opatřeného náhubkem a pokud není zaručena jeho ovladatelnost, vést psa na vodítku.  
V návrhu vyhlášky č. 2/2017 je zachováno stejné pravidlo, tzn. na veřejných prostranstvích bude možný pohyb 
psů na vodítku nebo s nasazeným náhubkem. V případě stanovení povinnosti mít psa na vodítku na všech 
veřejných prostranstvích v obci, má obec povinnost vymezit prostory pro volné pobíhání psů! Návrh vyhlášky byl 
konzultován s Odborem dozoru MV ČR.  
Rada města na svém jednání dne 7.6.2017doporučila zastupitelstvu schválení vyhlášky v jí předloženém znění 
(viz. zápis č. 130). V úterý 13.6.2017 obdrželo město doporučení z Odboru dozoru MV ČR, že je nutné doplnit do 
ustanovení písm. a) odst. 1. článku 1 návrhu vyhlášky text:  …..“ v zastavěných částech města“ …… Návrh 
vyhlášky byl upraven dle pokynů MV ČR. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----------------- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 2/2017, kterou se 
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, v předloženém znění, viz příloha“. 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 13: 
Majetkoprávní vypořádání mezi městem Řevnice a 2Q spol. s r. o – pozemky pod cestou 
Zastupitelstvu města je předkládáno k projednání darování městských pozemků společnosti 2 Q spol. s r. o. a 
bezúplatné nabytí pozemků městem od společnosti 2 Q spol. s r. o. Důvodem 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 ulicí Pod Lipami, 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
.  

Město bezplatně převede společnosti 2 Q spol. s r. o. následující pozemky: 

 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“); 
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 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, 

- 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. 
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 15.5.2017 schválilo záměr bezúplatného převodu pozemků z majetku 
města společnosti 2 Q (viz. zápis č. 20). Záměr byl zveřejněn na úřední desce dne 16.5.2017. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička – dotaz zda není součástí pozemků i předzahrádka u č.p.2 – reakce Ing. 
Kozák 
Ing. Kozák ohlásil střet zájmů a zdrží se hlasování. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
  
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje bezúplatný převod: 

 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, sídlem Křižíkova 196/18, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00,  
a dále bezúplatné nabytí: 

- části 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, 

- části 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, 

- části 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, 
- části 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, 

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

- pozemku 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, do vlastnictví města Řevnice darovací smlouvou od 
společnosti 2 Q spol. s r.o., IČ: 25797859, sídlem Křižíkova 196/18, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00. 
Důvodem bezúplatného převodu a nabytí 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 ulicí Pod Lipami, bylo město 
Řevnice.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 14: 
Záměr darování kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 1718 v k.ú. Lety u Dobřichovic 
Na město Řevnice se obrátila paní K. W., majitelka rodinného domu č.p. 150 v ulici U Viaduktu, obec Lety se 
žádostí, zda by jí město Řevnice nedarovalo kanalizační přípojku k domu č.p. 150 a to včetně čerpací šachty. 
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Město přijalo na základě Smlouvy č. 16220111 o poskytnutí podpory ze dne 25.3.2003 od Státního fondu 
životního prostředí ČR dotaci ve výši 34.470.000,- Kč a úročenou půjčku ve výši 11.490.000,- Kč jako podporu při 
vybudování splaškové kanalizace v Řevnicích – lokalitě „Pod tratí“.  
Jako součást této stavby bylo pořízeno s poskytnutou podporou mimo jiné 78 kanalizačních přípojek (tvoří je 
čerpací šachta, kalové čerpadlo a podružný kanalizační řad) pro připojované nemovitosti. Ty pak na základě 
podmínek poskytnutí dotace musely zůstat min. 10 let v majetku města. S majiteli pozemků, ve kterých byla 
umístěna kanalizační přípojka, uzavřelo město smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající ve strpění 
kanalizační přípojky.  
Kanalizační přípojka k domu č.p. 150 je umístěna v pozemcích parc. č. 1718 a parc.č. 1723 v  v k.ú. Lety u 
Dobřichovic. Má délku 4,1 m a je provedena z potrubí LPE 40. Její součástí je čerpací šachta. Začíná 
v propojovacím potrubí LPE 50 v pozemku parc.č. 1723 (zahrada u rodinného domu č.p. 98) a končí v čerpací 
šachtě na pozemku parc.č. 1718. Poloha přípojky je červeně zakreslena v přiložené katastrální mapě. 
Kanalizační přípojka je nemovitou věcí a záměr jejího darování musí být zveřejněn v souladu se zákonem o 
obcích na úřední desce. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvu města Řevnice schvaluje záměr darování tlakové kanalizační přípojky k rodinnému domu 
č.p. 150 o délce 4,1 m včetně čerpací šachty umístěné v pozemcích parc. č. 1718 a parc. č. 1723 v  k.ú. 
Lety u Dobřichovic (potrubí LPE 40).“  

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

K bodu 15: 
Záměr prodeje rodinného domu č.p. 801 a souvisejících nemovitostí 
Město se stalo dne 31.3.2017 na základě kupní smlouvy uzavřené se státním podnikem Lesy České republiky 
vlastníkem budovy č.p. 801, která je nyní součástí pozemku parc.č. 1127 v obci a k.ú. Řevnice a budovy bez 
č.p./č.e., která je nyní součástí pozemku parc.č. 1128 v obci a k.ú. Řevnice. Pozemky parc.č. 1127 a parc.č. 1128 
jsou v majetku města. 
Zastupitelstvu je předkládán k projednání záměr prodeje rodinného domu č.p. 801 a souvisejících nemovitostí. 
Jedná se o tyto nemovitosti: 

 pozemek parc. č. 1127, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 85 m
2 

v obci a k.ú. Řevnice, jehož součástí je 
budova  č.p. 801 (objekt k bydlení) s příslušenstvím, 

 pozemek parc. č. 1128, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m
2
 v obci a k.ú. Řevnice, jehož součástí je 

zemědělská stavba bez č.p./č.e., 

 pozemek parc.č. 1129/2, zahrada, o výměře 921 m
2
 v obci a k.ú. Řevnice, který vznikne oddělením z pozemku 

parc. č. 1129/2 o výměře 939 m
2
 podle geometrického plánu č. 2236-41/2017, 

včetně všech jejich součástí a příslušenství. 
Na části pozemku parc.č. 1129/2 se nachází nepovolená stavba kůlny přesahující ze sousedního pozemku, proto 
byl pro prodej pozemek s nepovolenou stavbou oddělen a tento problém bude řešen následně. 
Prodej obecního majetku musí být transparentní, v tomto případě se jako nejvhodnější jeví veřejné výběrové 
řízení obálkovou metodou. Při této metodě se obvykle stanoví nejnižší požadovaná cena – tou bývá tržní cena 
stanovená znaleckým posudkem.  
Ing. Jaroslav Kubát, soudní znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí vypracoval dne 
19.6.2017 znalecký posudek č. 267/11/2017 na zjištění ceny obvyklé nemovitostí. V posudku stanovil celkovou 
tržní cenu nemovitostí na 3.660.000,- Kč – z toho cena pozemku je 2.960.000,- Kč, cena budov je 700.000,- Kč. 
Zastupitelstvu jsou současně předkládány k projednání podmínky výběrového řízení. Konečné znění podmínek 
výběrového řízení i vzor kupní smlouvy upravil JUDr. Jiří Konečný. 
Rada města projednala záměr prodeje a podmínky výběrového řízení na svém jednání dne 21.6.2017 (viz. zápis 
č. 133) a doporučila je zastupitelstvu města ke schválení. Současně rada města doporučuje zastupitelstvu města 
schválit výběrovou komisi ve složení: Libor Kvasnička, MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Alice Bečková, Ing. Tomáš 
Smrčka, Ing. Petr Hartmann a náhradníci: MgA. Marie Reslová, Ing. Kateřina Šupáčková. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: MUDr. Dercová, p. Tamchyna, p. Kvasnička, Ing. Smrčka, Ing. Lojda - oddělení pozemku 
z důvodu nepovolené stavby, přístupová cesta k budově, podmínky výběrového řízení (odevzdání nabídek, 
otevírání obálek). 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje těchto nemovitostí: 



9 

 

- pozemek parc. č. 1127, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 85 m
2 

v obci a k.ú. Řevnice, jehož 
součástí je budova  č.p. 801 (objekt k bydlení) s příslušenstvím, 

- pozemek parc. č. 1128, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m
2
 v obci a k.ú. Řevnice, jehož 

součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., 
- pozemek parc.č. 1129/2, zahrada, o výměře 921 m

2
 v obci a k.ú. Řevnice, který vznikne oddělením z 

pozemku parc. č. 1129/2 o výměře 939 m
2
 podle geometrického plánu č. 2236-41/2017, 

včetně všech jejich součástí a příslušenství a to ve výběrovém řízení obálkovou metodou s nejnižší 
akceptovatelnou cenou 3.660.000,- Kč. 
Zastupitelstvo města schvaluje podmínky výběrového řízení v předloženém znění.  
Zastupitelstvo města schvaluje výběrovou komisi ve složení Libor Kvasnička, MUDr. Jaroslava Dercová, 
Ing. Alice Bečková, Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Petr Hartmann a náhradníci MgA. Marie Reslová, Ing. 
Kateřina Šupáčková. 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 16: 
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 3/2017, kterou se zrušuje vyhláška č. 6/98 o regulačních 
opatřeních k šetření vodou 
Zastupitelstvu města je předkládána k projednání obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se zrušuje vyhláška 
č. 6/98 o regulačních opatřeních k šetření vodou. Vyhlášku č. 6/98 schválila Rada města Řevnice dne 13.5.1998. 
Správní odbor prověřil platnost této historické vyhlášky v souvislosti s dotacemi Státního fondu životního prostředí 
na pořízení nádrží na akumulací srážkové vody (o dotaci na akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady lze 
žádat pouze k nemovitostem v obcích zasažených suchem). 
Postup města ve věci omezení užívání vody z místního vodovodu je upraven příslušnými ustanoveními zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vodní zákon“) a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
vodovodech a kanalizacích“). Jedná se o výkon přenesené působnosti v souladu s ustanovením § 126a vodního 
zákona a § 27 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích. V souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního 
zákona a § 27 odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích může příslušný vodoprávní úřad, pokud to 
vyžaduje veřejný zájem, v případě mimořádných událostí rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy upravit na 
dobu nezbytnou povolená nakládání s vodami. Opatření obecné povahy se pak vydává formou veřejné vyhlášky 
jako opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení § 171 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Platí, že nelze uvedenou problematiku upravit obecně závaznou vyhlášku obce, vydanou v její samostatné 
působnosti, ale lze ji upravit opatřením obecné povahy vydaným formou veřejné vyhlášky obce v přenesené 
působnosti, neboť zvláštní zákony zde upravují působnost obce a stanoví, že jde o přenesenou působnost obce 
ve smyslu ustanovení § 8 zákona o obcích. 
Z toho vyplývá, že vyhláška č. 6/98 je v rozporu se zákonem (město nemá zmocnění ji vydat) a je tedy nutné ji 
zrušit. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ------ 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 3/2017, kterou se zrušuje 
vyhláška č. 6/98 o regulačních opatřeních k šetření vodou.“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 17: 
Záměr uzavřít dohodu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Řevnice s obcí Zadní 
Třebaň 
Na město Řevnice se obrátila starostka obce Zadní Třebaň se žádostí o vytvoření společného školského obvodu 
Základní školy Řevnice. Zadní Třebaň je zřizovatelem základní školy, která nemá všechny ročníky, ale pouze 1. – 
4. ročník. Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na 
jejím území, Zadní Třebaň je tedy povinna zajistit plnění povinné školní docházky v 5. - 9. ročníku v základní 
škole zřizované jinou obcí. Proto se starostka obce Zadní Třebaň obrátila na město Řevnice se žádostí o 
vytvoření společného školského obvodu – pro 5. – 9. ročník. Zadní Třebaň je ochotna se finančně podílet na 
chodu řevnické školy. 
Mezi městem Řevnice a obcí Zadní Třebaň by byla uzavřena dohoda o vytvoření společného školského obvodu 
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základní školy Základní školy Řevnice. Školský obvod Základní školy Řevnice tak bude tvořit územním obvodem 
města Řevnice a územním obvodem obce Zadní Třebaň. Dohoda slouží  jako podklad pro vydání obecně 
závazných vyhlášek, kterými město Řevnice i Zadní Třebaň stanoví příslušnou část školského obvodu řevnické 
základní školy. V dohodě bude dojednána také úhrada za žáky s trvalým pobytem v Zadní Třebani navštěvujících 
Základní školu Řevnice.  
Město Řevnice jako zřizovatel úplné základní školy vymezí v obecně závazné vyhlášce příslušnou část školského 
obvodu základní školy jako celé své území bez další specifikace. Obec Zadní Třebaň uvede jako příslušnou část 
společného školského obvodu rovněž celé své území s tím, že dále určí, že vymezení příslušné části společného 
školského obvodu Základní školy Řevnice se vztahuje pouze na poskytování základního vzdělávání v 5. – 9. 
ročníku. 
Žák má nárok na přednostní přijetí k plnění povinné školní docházky do základní školy, v jejímž školském obvodu 
má místo trvalého pobytu, a ředitel spádové školy je povinen přednostně přijímat žáky s místem trvalého pobytu 
ve školském obvodu této školy až do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.  
Aby  nešlo o  nárůst velké  administrativy spojené s rozúčtováním nákladů, účtováním a případnými dohady mezi 
obcemi navrhuje starosta Ing. Smrčka paušální částku ve výši 3.000,- Kč na žáka a rok. Úhrada bude 
kalkulována na počet žáků s trvalým pobytem v Zadní Třebani k 30.9. daného roku a splatná k 28.2. roku 
následujícího. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: Ing. Smrčka – informace k výpočtu příspěvku na žáka, Ing. Lojda – dotaz o kolik se jedná 
žáků, p. Kvasnička, p. Tamchyna, Ing. Smrčka, MUDr. Dercová – dostatečná kapacita školy, podmínka trvalého 
pobytu v obci, investice do školy (vybavení učeben, potřeba spoluúčasti při případné přístavbě …), nastavení 
podmínek smlouvy, prodiskutování v pracovní skupině ke školství.  
22.32 odchod Ing. arch. Čermáková – přítomno 12 zastupitelů.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr uzavřít s obcí Zadní Třebaň dohodu o vytvoření společného 
školského obvodu Základní školy Řevnice s tím, že vymezení příslušné části společného školského 
obvodu Základní školy Řevnice se bude vztahovat pouze na poskytování základního vzdělávání v 5. – 9. 
ročníku.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 18: 

Různé  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: MUDr. Dercová, pí. Kovářová, p. Kvasnička, Ing. Smrčka, Ing. Kozák, MgA. Reslová, Mgr. 
Skripnik –  názorová neshoda k akci Obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad (špatná komunikace, 
nespokojenost občanů, osobní pohledy a názory, sledování života na náměstí ….)  
 
22.50 odchod Ing. Lojda, 22.54 odchod Bc. Cvanciger – přítomno 10 zastupitelů. 
 
 

 K bodu 19: 
Závěr 
Starosta ukončil nahrávání ve 22.55 hodin.  
 
 
 
Starosta přítomné informoval, že termín dalšího zasedání zastupitelstva bude 25.9.2017 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 ve 23 : 00 hodin 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 26.6.2017 
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Unesení 
ze zápisu č. 21 Zastupitelstva města Řevnice dne 26.6.2017 

 
Zastupitelstvo města Řevnice 
 
A) BERE NA VĚDOMÍ: 

 zprávu o činnosti rady města v období období 4.5.2017 – 7.6.2017 

 informaci o pořízení plovoucího mola na řece Berounce 

 zprávu o výsledcích hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 
1077, Řevnice za rok 2016 a výroční zprávu za rok 2016.“ 

 
B) SOUHLASÍ 

 s poskytnutí finančního daru ve výši 200.000,- Kč Římskokatolické farnosti Řevnice, IČ: 47005653, 
se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 20, 252 30 Řevnice na dokončení opravy obvodového 
pláště kostela sv. Mořice v Řevnicích 

 
C) SCHVALUJE:  

 Rozpočtové opatření č. 3/2017, které upravuje schválený rozpočet na rok 2017 tak, že se na straně 
příjmů i výdajů zvyšuje o částku 1.507.918,69 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města 
na rok 2017 na straně příjmů 58.869.159,48 Kč a na straně výdajů 66.143.280,99 Kč bez 
financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 69.677.810,99 Kč (69.678 tisíc Kč) a s financováním 
třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí 
výdaje 69.677.810,99 Kč (69.678 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků 
uspořených v minulých (předchozích) letech. “ 

 Obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 2/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství, v předloženém znění, viz příloha. 

 bezúplatný převod: 

 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, sídlem Křižíkova 196/18, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00,  
a dále bezúplatné nabytí: 

- části 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, 
- části 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, 

- části 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, 

- části 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, 

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

- pozemku 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, do vlastnictví města Řevnice darovací smlouvou od 
společnosti 2 Q spol. s r.o., IČ: 25797859, sídlem Křižíkova 196/18, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00. 
Důvodem bezúplatného převodu a nabytí 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 ulicí Pod Lipami, bylo město 
Řevnice. 

 záměr darování tlakové kanalizační přípojky k rodinnému domu č.p. 150 o délce 4,1 m včetně 
čerpací šachty umístěné v pozemcích parc. č. 1718 a parc. č. 1723 v  k.ú. Lety u Dobřichovic 
(potrubí LPE 40).“  

 Obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 3/2017, kterou se zrušuje vyhláška č. 6/98 o 
regulačních opatřeních k šetření vodou. 

 záměr prodeje těchto nemovitostí: 
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- pozemek parc. č. 1127, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 85 m2 v obci a k.ú. Řevnice, jehož 
součástí je budova  č.p. 801 (objekt k bydlení) s příslušenstvím, 

- pozemek parc. č. 1128, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m2 v obci a k.ú. Řevnice, jehož 
součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., 

- pozemek parc.č. 1129/2, zahrada, o výměře 921 m2 v obci a k.ú. Řevnice, který vznikne oddělením 
z pozemku parc. č. 1129/2 o výměře 939 m2 podle geometrického plánu č. 2236-41/2017,včetně 
všech jejich součástí a příslušenství a to ve výběrovém řízení obálkovou metodou s nejnižší 
akceptovatelnou cenou 3.660.000,- Kč. 
Zastupitelstvo města schvaluje podmínky výběrového řízení v předloženém znění.  
Zastupitelstvo města schvaluje výběrovou komisi ve složení Libor Kvasnička, MUDr. Jaroslava 
Dercová, Ing. Alice Bečková, Ing. Tomáš Smrčka , Ing. Petr Hartmann a náhradníci MgA. Marie 
Reslová, Ing. Kateřina Šupáčková. 

 záměr uzavřít s obcí Zadní Třebaň dohodu o vytvoření společného školského obvodu Základní 
školy Řevnice s tím, že vymezení příslušné části společného školského obvodu Základní školy 
Řevnice se bude vztahovat pouze na poskytování základního vzdělávání v 5. – 9. ročníku. 
 

D) VOLÍ: 

 členem kontrolního výboru Bc. Jana Schlindenbucha 

 

 
 
 

Zapisovatel: Petra Karešová 
 

 
                                                                     Ověřovatelé zápisu: 

 
 

……………………………………….                                                   ……………………………………… 
Libor Kvasnička           Bc. Miroslav Cvanciger 

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


