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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 20.11.2017 v budově Městského úřadu Řevnice  

 
 
Přítomní zastupitelé: Ing. Tomáš Smrčka (starosta), Ing. Petr Hartmann, Iveta Kovářová, Libor Kvasnička, Mgr. 
Ondřej Skripnik Ph.D.(příchod 19.38), MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Petr Kozák, Ing. Josef Beneš (příchod 
19.24), MgA. Marie Reslová, Ing. arch. Alice Čermáková, Bc. Miroslav Cvanciger, Ing. Jan Lojda Ph.D, MVDr. 
Vojtěch Veverka (příchod 19.13) 
Nepřítomní zastupitelé:. Ing. Jiří Buchal (omluven), Martin Tamchyna (omluven) 
 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  20.11.2017            v 19:07 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  20.11.2017          ve 20:01 hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využili 2 občané. 
Návrh programu zasedání: 
1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Koupě id. 1/48 pozemku parc.č. 2974/16 - ul. Slunečná 
4) Koupě id. 2/16 pozemku parc.č. 2974/16 - ul. Slunečná  
5) Koupě id. 3/32 pozemku parc.č. 2974/16 - ul. Slunečná  
6) Koupě pozemků parc.č. 2261/3 a parc.č. 2260/1 - ul. Havlíčkova a Žižkova 
7) Koupě pozemku parc.č. 423/6  - ul. V Souhradí 
8) Prodej pozemků parc.č. 3449/6 a parc.č. 3450/3 - ul. V Luhu 
9) Koupě pozemku parc.č. 3451/10 - ul. V Luhu 
10) Prodej pozemků parc.č. 3553/2 a parc.č. 3553/3 - ul. Sportovní 
11) Záměr směny pozemků – Klášter dominikánů Praha 
12) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2017  
13) Přijetí investiční dotace z MPSV na akci „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu Řevnice“ 
14) Přijetí dotace na akci „Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů“ 
15) Přijetí dotace na akci „Sběrný dvůr Řevnice“ 
16) Přijetí dotace na akci „ Komplexní revitalizace sídelní zeleně v katastru města Řevnice – etapa II“ 
17) Různé 
18) 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 10 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: Ing. Jan Lojda Ph.D a  Libor Kvasnička 
Hlasování o tomto návrhu. 
 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo schválilo ověřovatele zápisu Ing. Jana Lojdu Ph.D. a Libora 
Kvasničku 
 
 
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: MgA. Marie Reslová a Ing. arch. Alice Čermáková 
 
Hlasování o tomto návrhu. 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 
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Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo zvolilo návrhovou komisi ve složení: MgA. Marie Reslová a Ing. 
arch. Alice Čermáková 
 
Starosta informoval přítomné, že z jednání nebude pořízen záznam ke zveřejnění neboť body zasedání obsahují 
velké množství osobních údajů. Případná diskuse k jednotlivým bodům bude zapsána.  
 
(19.13. - příchod MVDr. Veverka ,přítomno 11 zastupitelů ) 
 

 K bodu 2: 
Schválení programu 
Starosta přednesl program zasedání zastupitelstva, jak byl uveden na pozvánce na zasedání zastupitelstva. 
Starosta navrhuje zařadit do programu jako bod č.17 -“ Uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
k zajišťování činností podle zákona o obecní policii – obec Lety“, dále vyzval zastupitele, zda mají návrhy na 
doplnění bodů do programu nebo na vypuštění bodů z programu zasedání zastupitelstva. 
 
 
Žádné návrhy ani námitky nebyly podány. 
Starosta dává hlasovat o doplnění navrženého programu zasedání o bod č. 17 

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) Koupě id. 1/48 pozemku parc.č. 2974/16 - ul. Slunečná 
4) Koupě id. 2/16 pozemku parc.č. 2974/16 - ul. Slunečná  
5) Koupě id. 3/32 pozemku parc.č. 2974/16 - ul. Slunečná  
6) Koupě pozemků parc.č. 2261/3 a parc.č. 2260/1 - ul. Havlíčkova a Žižkova 
7) Koupě pozemku parc.č. 423/6  - ul. V Souhradí 
8) Prodej pozemků parc.č. 3449/6 a parc.č. 3450/3 - ul. V Luhu 
9) Koupě pozemku parc.č. 3451/10 - ul. V Luhu 
10) Prodej pozemků parc.č. 3553/2 a parc.č. 3553/3 - ul. Sportovní 
11) Záměr směny pozemků – Klášter dominikánů Praha 
12) Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2017  
13) Přijetí investiční dotace z MPSV na akci „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu Řevnice“ 
14) Přijetí dotace na akci „Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů“ 
15) Přijetí dotace na akci „Sběrný dvůr Řevnice“ 
16) Přijetí dotace na akci „Komplexní revitalizace sídelní zeleně v katastru města Řevnice – etapa II“ 
17) Uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činností podle zákona o obecní policii – 

obec Lety  
18) Různé 
19) Závěr  
 
 
 

 K bodu 3: 
Koupě id. 1/48 pozemku parc.č. 2974/16  - ul. Slunečná 
Zastupitelstvu města je předkládána k projednání koupě id. 1/48 pozemku parc. č. 2974/16 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace) o celkové výměře  1112 m2 od pana B.K.. Podíl činí 23,17 m2. Jedná se o část veřejné 
komunikace v ulici Slunečná. Prodávající souhlasí s kupní cenou 100,- Kč/m2, za kterou město pozemky pod 
komunikacemi již několik let vykupuje. Cena za pozemek je tedy 2.317,- Kč (23,17 m2 x 100,- Kč).  
V současné době má pozemek parc.č. 2974/16 celkem 12 spoluvlastníků. Z těchto 12 spoluvlastníků již 3 nežijí, 
přičemž jejich vlastnický podíl na tomto pozemku nebyl zahrnut do dědického řízení. 
Se zavedením nového občanského zákoníku, tj. od 1.1.2014, zaniklo zákonné předkupní právo spoluvlastníků. V 
důsledku přijetí tzv. technické novely občanského zákoníku se však s účinností od 1. ledna 2018 zákonné 
předkupní právo spoluvlastníků vrací. Od 1. ledna 2018 tak bude opět platit, že pokud spoluvlastník převádí 
spoluvlastnický podíl na nemovitosti, mají k němu ostatní spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod 
osobě blízké (manžel, rodič, sourozenec, apod.) a to i v případě bezúplatného převodu jako je např. 
darování. Prodej spoluvlastnického podílu  se tedy po 1.1.2018 velmi zkomplikuje – od všech spoluvlastníků bude 
prodávající potřebovat písemnou odpověď, že o odkup jeho podílu nemají zájem. 
Proto správní odbor zaslal v říjnu žádost o odkup jejich podílu včetně návrhu kupní smlouvy 5 spoluvlastníkům 
pozemku parc.č. 2974/16.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
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V rozpravě vystoupili: ----------- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje koupi id. 1/48 pozemku parc. č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k.ú. Řevnice o celkové výměře 1112 m2 od B. K., 273 23 Černuc za kupní cenu 
2.317,- Kč (100,- Kč/m2).“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 4: 
Koupě id. 2/16 pozemku parc.č. 2974/16 – ul. Slunečná  
Zastupitelstvu města je předkládána k projednání koupě id. 2/16 pozemku parc. č. 2974/16 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace) o celkové výměře  1112 m2 od Kláštera dominikánů Praha. Podíl činí 139 m2. Jedná se o 
část veřejné komunikace v ulici Slunečná. Prodávající souhlasí s kupní cenou 100,- Kč/m2, za kterou město 
pozemky pod komunikacemi již několik let vykupuje. Cena za pozemek je tedy 13.900,- Kč (139 m2 x 100,- Kč).  
Koupit je potřeba realizovat do konce roku 2017 z důvodu obnovení zákonného předkupního práva spoluvlastníků 
od 1.1.2018. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ------------- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
 „Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje koupi id. 2/16 pozemku parc. č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k.ú. Řevnice o celkové výměře 1112 m2 od Kláštera dominikánů Praha, IČ: 49629891, 
sídlem Husova 234/8, 110 00 Praha - Staré Město za kupní cenu 13.900,- Kč (100,- Kč/m2).“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu č. 5 
Koupě id. 3/32 pozemku parc.č. 2974/16 - ul. Slunečná  
Zastupitelstvu města je předkládána k projednání koupě koupě id. 3/32 pozemku parc. č. 2974/16 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace) o celkové výměře  1112 m

2
 od paní K. P.. Podíl činí 104,25 m

2
. Jedná se o část veřejné 

komunikace v ulici Slunečná. Prodávající souhlasí s kupní cenou 100,- Kč/m
2
, za kterou město pozemky pod 

komunikacemi již několik let vykupuje. Cena za pozemek je tedy 10.425,- Kč (104,25m2 x 100,- Kč). Koupit je 
potřeba realizovat do konce roku 2017 z důvodu obnovení zákonného předkupního práva spoluvlastníků od 
1.1.2018. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje koupi id. 3/32 pozemku parc. č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k.ú. Řevnice o celkové výměře 1112 m

2
 od K. P., 252 30 Řevnice, za kupní cenu 

10.425,- Kč (100,- Kč/m
2
).“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 6: 
Koupě pozemků parc.č. 2261/3 a parc.č. 2260/1 - ul. Havlíčkova a Žižkova 
Zastupitelstvu města je předkládána k projednání koupě pozemku parc. č. 2261/3 v obci a k.ú. Řevnice (ostatní 
plocha, ostatní komunikace) o výměře 108 m

2
 a pozemku parc.č. 2260/1 v obci a k.ú. Řevnice (ostatní plocha, 

ostatní komunikace) o výměře 107 m
2
 od paní M. S.. Jedná se o část veřejné komunikace v ulici Havlíčkova a 

v ulici Žižkova. Prodávající souhlasí s kupní cenou 100,- Kč/m
2
, za kterou město pozemky pod komunikacemi již 

několik let vykupuje. Celková kupní cena za oba pozemky je tedy 21.500,- Kč (215 m
2
 x 100,- Kč).  

 
Starosta otvírá rozpravu.  
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V rozpravě vystoupili: ------------ 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
  
Usnesení:  
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje koupi pozemku parc. č. 2261/3 v obci a k.ú. Řevnice (ostatní 
plocha, ostatní komunikace) o výměře 108 m

2
 a pozemku parc.č. 2260/1 v obci a k.ú. Řevnice (ostatní 

plocha, ostatní komunikace) o výměře 107 m
2
 od paní M.S., 252 30 Řevnice, za celkovou kupní cenu 

21.500,- Kč (100,- Kč/m
2
).“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 7: 
Koupě pozemku parc.č. 423/6  - ul. V Souhradí 
Zastupitelstvu města je předkládána k projednání koupě pozemku parc. č. 423/6, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 77 m2 v obci a k.ú. Řevnice. Jedná se o část veřejné komunikace v ulici V Souhradí.  
Prodávající souhlasí s kupní cenou 100,- Kč/m2, za kterou město pozemky pod komunikacemi již několik let 
vykupuje. Cena za pozemek je tedy 7.700,- Kč (77 m2 x 100,- Kč).  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje koupi pozemku parc. č. 423/6, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k.ú. Řevnice o výměře 77 m2 od J. Č., 14000 Praha - Krč za celkovou kupní cenu 
7.700,- Kč (100,- Kč/m2).“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 

 K bodu 8: 
Prodej pozemků parc.č. 3449/6 a parc.č. 3450/3 – ul. V Luhu 
Zastupitelstvu města je předkládán k projednání a schválení prodej pozemku parc.č. 3449/6 o výměře 23 m

2
, 

který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3449/1 v obci a k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 
2241-69/2017  a pozemku parc.č. 3450/3 o výměře 27 m

2
, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3450/2 

v obci a k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2241-69/2017, paní I. S..  Město si ponechá pruh 
pozemku o šíři 2 metry podél komunikace - ulice V Luhu.  
Pozemky budou prodány za cenu 1689,- Kč/m

2
. Jedná se o cenu, za kterou byl v lednu 2017 realizován převod 

vlastnického právu k pozemku parc.č. 3451/2, který přímo sousedí s prodávanými pozemky. Jde tedy o cenu 
tržní.  Za oba pozemky činí kupní cena celkem 84.450,- Kč. 
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje na svém zasedání dne 25.9.2017. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje prodej pozemku parc.č. 3449/6 o výměře 23 m

2
, který vznikne 

oddělením z pozemku parc.č. 3449/1 v obci a k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2241-
69/2017  a pozemku parc.č. 3450/3 o výměře 27 m

2
, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3450/2 

v obci a k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2241-69/2017 vyhotoveném Ing. Romanem 
Šulcem, I. S., 140 00 Praha - Michle za cenu 84.450,- Kč (1.689,- Kč/m

2
). Jedná se o cenu, za kterou byl 

v lednu 2017 realizován převod vlastnického práva k pozemku parc.č. 3451/2, který přímo sousedí 
s prodávanými pozemky.“  

Pro: 11 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 9: 
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Koupě pozemku parc.č. 3451/10 - ul. V Luhu 
Zastupitelstvu města je předkládána k projednání a schválení koupě pozemku parc. č. 3451/10, ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře 12 m

2
, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3451/2 v obci a k.ú. Řevnice ,na základě 

geometrického plánu č. 2241-69/2017 vyhotoveném Ing. Romanem Šulcem od paní I. S..   
Pozemek bude koupen za cenu 1689,- Kč/m

2
. Jedná se o cenu, za kterou byl v lednu 2017 realizován převod 

vlastnického právu k pozemku parc.č. 3451/2. Jde tedy o cenu tržní.  Celková kupní cena tak činí 20.268,- Kč. 
Zastupitelstvo schválilo záměr koupě na svém zasedání dne 25.9.2017. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----------- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
(19.24 – příchod Ing. Beneš, přítomno 12 zastupitelů)  
Usnesení:  
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje koupi pozemku parc.č. 3451/10 o výměře 12 m2 v obci a k.ú. 
Řevnice, který vznikne  oddělením z pozemku parc.č. 3451/2 v obci a k.ú. Řevnice na základě 
geometrického plánu č. 2241-69/2017 vyhotoveném Ing. Romanem Šulcem od paní I. S., 140 00 Praha - 
Michle za cenu 20.268,- Kč (1.689,- Kč/m

2
). Jedná se o cenu, za kterou byl v lednu 2017 realizován převod 

vlastnického práva k pozemku parc.č. 3451/2.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 10: 
Prodej pozemků parc.č. 3553/2 a parc.č. 3553/3 – ul. Sportovní 
Zastupitelstvu města je předkládán k projednání a schválení prodej pozemku parc.č. 3553/2 o výměře 23 m

2
 a 

pozemku parc.č. č. 3553/3 o výměře 17 m
2
, které vzniknou oddělením z pozemku parc.č. 3553 v obci a k.ú. 

Řevnice na základě geometrického plánu č. 2196-135/2016 vyhotoveném společností GEOCONSULT s.r.o., IČO: 
60277947, Mníšecká 23, 252 30 Řevnice, a to za kupní cenu 1.000,- Kč/m

2
.
 

Tyto 2 pozemky tvoří část stráně nad ulici Sportovní a jsou „připlocené“ k zahradám u rodinného domu č.p. 317 a 
rodinného domu č.p. 904. Hranice nově oddělených pozemků „kopíruje“ stávající oplocení. 
Na pozemcích byl P. P. nucen vybudovat betonovou opěrnou zeď, aby prudký svah neujížděl do ulice Sportovní. 
Navržená kupní cena byla stanovena s ohledem na polohu a charakter pozemku -  jde o prudký svah, již mnoho 
let užívaný kupujícím. Za tuto cenu město prodávalo pozemky s chatami.  
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje těchto pozemků na svém zasedání dne 25.9.2017. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ---------- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje prodej pozemku parc.č. 3553/2 o výměře 23 m

2
 a pozemku 

parc.č. č. 3553/3 o výměře 17 m
2
, které vzniknou oddělením z pozemku parc.č. 3553 v obci a k.ú. Řevnice 

na základě geometrického plánu č. 2196-135/2016 vyhotoveném společností GEOCONSULT s.r.o. panu P. 
P., 252 30 Řevnice a to za kupní cenu 40.000,- Kč ( 1.000,- Kč/m

2
).“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 11: 
Záměr směny pozemků – Klášter dominikánů Praha   
Zastupitelstvu města je opětovně předkládán k projednání a schválení záměr směny pozemků mezi městem 
Řevnice a Klášterem dominikánů Praha. Impuls ke směně pozemků vznikl v průběhu jednání pracovní skupiny a 
zástupců Kláštera dominikánů Praha u příležitosti řešení sporu ohledně budovy „Zámečku“ a přilehlých pozemků.  
Záměr směny pozemků dle prvního návrhu schválilo zastupitelstvo na svém zasedání dne 25.9.2017. 
Následně proběhla další jednání s Klášterem dominikánů Praha, ze kterých vznikl upravený  návrh, který předložil 
Klášter dominikánů Praha a je součástí předkládaných materiálů. Důvodem změny směňovaných pozemků je 
především snaha Kláštera dominikánů Praha nevlastnit v lokalitě Řevnic lesní pozemky.  Právě proto nabízí lesní 
pozemky městu a naopak od města nabývat lesní pozemky nechce (město nabídlo v původní nabídce jako 
součást směny rokli pod komunikací II/115 při výjezdu z města směrem na Svinaře, která je tvořena právě lesními 
pozemky).       
 
Starosta otvírá rozpravu.  
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V rozpravě vystoupili: p.Kvasnička, Ing. Smrčka, MUDr. Dercová, Ing. Lojda – diskuse k návrhu směny (co chce 
město, proč nemá Klášter dominikánů zájem o lesní pozemky). MUDr. Dercová žádá o vytvoření přehledné mapy 
navrhované směny ve které budou  označeny barevně pozemky, které město směnou získá a které směňuje.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
(19.34 – odchod MVDr.Veverka , přítomno 11 zastupitelů) 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje záměr směny pozemků mezi Klášterem dominikánů Praha a 
městem Řevnice dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
(19.35 –příchod MVDr. Veverka, přítomno 12 zastupitelů) 
 

 K bodu 12: 
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2017  
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování 
sociální služby na rok 2017 evidenční číslo dodatku poskytovatele S-0187/SOC/2017/2.  
Předmětem dodatku č. 2 je navýšení o 85.100,- Kč k původně přiznané dotaci ve výši 906.000,- Kč, která se 
upravuje na částku 991.100,- Kč pro zajištění činnosti pečovatelské služby města Řevnice. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: -------------- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování 
sociální služby na rok 2017 evidenční číslo dodatku poskytovatele S-0187/SOC/2017/2, jehož předmětem 
je navýšení dotace o 85.100,- Kč, tj. na částku 991.100,- Kč.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 13: 
Přijetí investiční dotace z MPSV na akci „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu Řevnice“ 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí investiční dotace z programu MPSV, 013 310 „Rozvoj a 
obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ na akci „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu 
Řevnice“  
v předpokládané maximální výši 208.695,- Kč. Konečná výše dotace se odvíjí od výsledku výběrového řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Předpokládané náklady 
akce činí  320.000,- Kč, minimální výše spoluúčasti města činí 111.305,- Kč. (převzato z materiálů dostupných 
k 2.11.2017). 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje přijetí investiční dotace z programu Ministerstva práce a 
sociálních věcí, 013 310 – „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ na akci 
„Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Řevnice“ v maximální výši 208.695,- Kč.“    

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
(19.38 – příchod Mgr. Skripnik, přítomno 13 zastupitelů)  
 
 

 K bodu 14 
Přijetí dotace na akci „Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů“ 
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Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí dotace z operačního programu Životní prostředí 2014 – 
2020 MŽP ČR „Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů“ v maximální výši 28 048 651,47 Kč. Celkové 
náklady projektu činí 32 998 413,50 Kč, z toho vlastní zdroje v minimální výši 4 949 762,03 Kč. Dotace bude 
použita na rozšíření ČOV Řevnice a dokončení kanalizace pod Vrážkou. Závěrečné vyhodnocení akce bude 
podáno do 31. 5. 2020. Prostředky na realizaci budou čerpány až v roce 2018. Ekonomický odbor upozorňuje, že 
(dle zákona č.250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), spoluúčast města v rámci 
přijetí dotace je nutné zahrnout do rozpočtu města na rok 2018. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička – informace o smluvním ošetření spoluúčasti ostatních obcí na financování 
projektu.  Ing. Smrčka – smluvní závazky existují, je potřeba je pouze aktualizovat dle skutečných nákladů akce.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje přijetí dotace z operačního programu Životní prostředí 2014 – 
2020 MŽP ČR „Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů“ v maximální výši 28 048 651,47 Kč.“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 15 
Přijetí dotace na akci „Sběrný dvůr Řevnice“ 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí dotace z operačního programu Životní prostředí 2014 – 
2020 MŽP ČR –„Sběrný dvůr Řevnice“ v maximální výši 17 574 755,59 Kč. Celkové náklady projektu činí 
20 676 183,05 Kč, z toho vlastní zdroje v minimální výši 3 101 427,46 Kč. Dotace bude použita na výstavbu 
sběrného dvora. Závěrečné vyhodnocení akce bude podáno do 1. 7. 2019. Prostředky na realizaci budou 
čerpány až v roce 2018. Ekonomický odbor upozorňuje, že (dle zákona č.250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů), spoluúčast města v rámci přijetí dotace je nutné zahrnout do rozpočtu města na 
rok 2018. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---------- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje přijetí dotace z operačního programu Životní prostředí 2014 – 
2020 MŽP ČR –„Sběrný dvůr Řevnice“ v maximální výši 17 574 755,59 Kč.“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 

 

 K bodu 16  
Přijetí dotace na akci „ Komplexní revitalizace sídelní zeleně v katastru města Řevnice – etapa II“ 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí dotace z operačního programu Životní prostředí 2014 – 
2020 MŽP ČR „Komplexní revitalizace sídelní zeleně v katastru města Řevnice – etapa II“ v maximální výši 
714 033,24 Kč. Celkové náklady projektu činí 1 190 055,40 Kč, z toho vlastní zdroje v minimální výši 476 022,16 
Kč. Dotace bude použita na revitalizace zeleně v místě koupací louky „za vodou“ a prostoru pod dětským hřištěm 
pod házenou. Závěrečné vyhodnocení akce bude podáno do 31.3.2022. Prostředky na realizaci budou čerpány 
v roce 2018. Ekonomický odbor upozorňuje, že (dle zákona č.250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), spoluúčast města v rámci přijetí dotace je nutné zahrnout do rozpočtu města na rok 2018. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Usnesení:  
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje přijetí dotace z operačního programu Životní prostředí 2014 – 
2020 MŽP ČR „ Komplexní revitalizace sídelní zeleně v katastru města Řevnice – etapa II“ v maximální 
výši 714 033,24 Kč.“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
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 K bodu 17 
Uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činností podle zákona o obecní policii – 
obec Lety  
Zastupitelstvu města je předkládáno k projednání uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 
13.10.2016 mezi městem Řevnice a obcí Lety k zajišťování činností podle zákona o obecní policii. Předmětem 
dodatku je navýšení výkonu služby dvoučlenné hlídky ze tří na pět hodin za týden a navýšení roční náhrady 
městu Řevnice z původní částky  124 800,- Kč na 208.000,- Kč. Zastupitelstvo obce Lety uzavření dodatku 
schválilo na svém zasedání dne 13.11.2017. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička – dotaz kde je dostupné vyhodnocení činnosti městské policie.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení:  
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem 
Řevnice a obcí Lety k zajišťování činností podle zákona o obecní policii, jehož předmětem je navýšení 
výkonu služby dvoučlenné hlídky ze tří na pět hodin za týden a navýšení roční náhrady městu Řevnice 
z původní částky 124.800,- Kč na 208.000,- Kč“.  

Pro: 13 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, Ing. Smrčka, p.Kvasnička, MVDr. Veverka – práce městské 
policie,aktuální počet strážníků, rozložení služeb (časové pokrytí) 
p.Kvasnička – dotaz na Ing.arch. Čermákovou k poslednímu zápisu ze stavebně urbanistické komise 
pí.Vyletová – připomínka posunu dopravní značky v oblasti nám. Krále Jiřího z Poděbrad. 
Mgr. Skripnik – informace k aktuálnímu stavu přípravy územního plánu k veřejnému projednávání. 
p. Kvasnička, Ing. Smrčka, MUDr. Dercová, Mgr. Skripnik -diskuse k tématu územního plánu – vypořádání 
námitek, zapracování, vydání územního plánu, termíny, průběh.  
pí. Vyletová – dotaz ke stavu zpracování studie návrhu rekonstrukce nám. Krále Jiřího z Poděbrad. 
Mgr. Skripnik – informace o dosavadním jednání s architekty a výhledu dalšího postupu (v nejbližší době budou 
k vyjádření vyzvány participační skupiny). 
Ing. Lojda – osázení retenční nádrže Pišťák 
 
 

 K bodu 19  
Závěr 
Starosta přítomné informoval, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne: 18.12.2017 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 20.11.2017 ve 20.06 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne : 20.11.2017 
 
 
Přílohy: 
 

 Návrh směny pozemků mezi městem Řevnice a Klášterem dominikánů Praha 
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Usnesení 
ze zápisu č. 23 Zastupitelstva města Řevnice dne 20.11.2017 

 
Zastupitelstvo města Řevnice 
 
 
A) SCHVALUJE:  

 koupi id. 1/48 pozemku parc. č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. 

Řevnice o celkové výměře 1112 m2 od B. K., 273 23 Černuc za kupní cenu 2.317,- Kč (100,- 

Kč/m2). 

 koupi id. 2/16 pozemku parc. č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. 

Řevnice o celkové výměře 1112 m2 od Kláštera dominikánů Praha, IČ: 49629891, sídlem 

Husova 234/8, 110 00 Praha - Staré Město za kupní cenu 13.900,- Kč (100,- Kč/m2). 

 koupi id. 3/32 pozemku parc. č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. 

Řevnice o celkové výměře 1112 m2 od K. P., 252 30 Řevnice, za kupní cenu 10.425,- Kč (100,- 

Kč/m2). 

 koupi pozemku parc. č. 2261/3 v obci a k.ú. Řevnice (ostatní plocha, ostatní komunikace) o 

výměře 108 m2 a pozemku parc.č. 2260/1 v obci a k.ú. Řevnice (ostatní plocha, ostatní 

komunikace) o výměře 107 m2 od paní M. S., 252 30 Řevnice, za celkovou kupní cenu 

21.500,- Kč (100,- Kč/m2). 

 koupi pozemku parc. č. 423/6, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice o 

výměře 77 m2 od J. Č., 14000 Praha - Krč za celkovou kupní cenu 7.700,- Kč (100,- Kč/m2). 

 prodej pozemku parc.č. 3449/6 o výměře 23 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 

3449/1 v obci a k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2241-69/2017  a pozemku 

parc.č. 3450/3 o výměře 27 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3450/2 v obci a 

k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2241-69/2017 vyhotoveném Ing. Romanem 

Šulcem, I. S., 140 00 Praha - Michle za cenu 84.450,- Kč (1.689,- Kč/m2). Jedná se o cenu, za 

kterou byl v lednu 2017 realizován převod vlastnického práva k pozemku parc.č. 3451/2, 

který přímo sousedí s prodávanými pozemky. 

 

 koupi pozemku parc.č. 3451/10 o výměře 12 m2 v obci a k.ú. Řevnice, který vznikne  

oddělením z pozemku parc.č. 3451/2 v obci a k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu 

č. 2241-69/2017 vyhotoveném Ing. Romanem Šulcem od paní I. S., 140 00 Praha - Michle za 

cenu 20.268,- Kč (1.689,- Kč/m2). Jedná se o cenu, za kterou byl v lednu 2017 realizován 

převod vlastnického práva k pozemku parc.č. 3451/2. 

 prodej pozemku parc.č. 3553/2 o výměře 23 m2 a pozemku parc.č. č. 3553/3 o výměře 17 m2, 
které vzniknou oddělením z pozemku parc.č. 3553 v obci a k.ú. Řevnice na základě 
geometrického plánu č. 2196-135/2016 vyhotoveném společností GEOCONSULT s.r.o. panu 
P.P., 252 30 Řevnice a to za kupní cenu 40.000,- Kč ( 1.000,- Kč/m2). 
 

 záměr směny pozemků mezi Klášterem dominikánů Praha a městem Řevnice dle návrhu, 

který je přílohou tohoto usnesení. 

 uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na 

rok 2017 evidenční číslo dodatku poskytovatele S-0187/SOC/2017/2, jehož předmětem je 

navýšení dotace o 85.100,- Kč, tj. na částku 991.100,- Kč. 
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 přijetí investiční dotace z programu Ministerstva práce a sociálních věcí, 013 310 – „Rozvoj a 

obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ na akci „Pořízení automobilu pro 

Pečovatelskou službu Řevnice“ v maximální výši 208.695,- Kč.   

 schvaluje přijetí dotace z operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 MŽP ČR 

„Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů“ v maximální výši 28 048 651,47 Kč. 

 přijetí dotace z operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 MŽP ČR –„Sběrný dvůr 

Řevnice“ v maximální výši 17 574 755,59 Kč. 

 přijetí dotace z operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 MŽP ČR „ Komplexní 

revitalizace sídelní zeleně v katastru města Řevnice – etapa II“ v maximální výši 714 033,24 

Kč. 

 uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Řevnice a obcí Lety 

k zajišťování činností podle zákona o obecní policii, jehož předmětem je navýšení výkonu 

služby dvoučlenné hlídky ze tří na pět hodin za týden a navýšení roční náhrady městu 

Řevnice z původní částky 124.800,- Kč na 208.000,- Kč.  

 
 
 
 
 

Zapisovatel: Petra Karešová 
 

 
                                                                     Ověřovatelé zápisu: 

 
 

……………………………………….                                                   ……………………………………… 
          Ing. Jan Lojda Ph.D.                         Libor Kvasnička 
 
 
                                                          ………………………………… 
                                                              Ing. Tomáš Smrčka, starosta 


