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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 26.2.2018 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 (nepřítomen), Martin 
Tamchyna (příchod 19.13 hod), MgA. Marie Reslová, Ing. arch. Alice Čermáková, Bc. Miroslav Cvanciger , Ing. 
Jiří Buchal (příchod 19.10 hod) 
Nepřítomní zastupitelé: Ing. Jan Lojda Ph.D. (omluven), MVDr. Vojtěch Veverka (omluven) 
Hosté: pí. Jaskevičová – vedoucí ekonomického odboru  
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  26.2.2018            v 19:08hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  26.2.2018          ve 20:55 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) Revokace usnesení č. 8 a č. 9 ze zasedání ZM č. 23 - prodej a koupě pozemků - ulice V Luhu 
7) Směna pozemků - ulice V Luhu 
8) Diskuse (45 minut) 
9) Rozpočtové opatření č. 6/2017 - informace pro zastupitele 
10) Rozpočtové opatření č. 1/2018-návrh 
11) Plánovací smlouva -Vily Řevnice s.r.o. 
12) Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2018 
13) Různé 
14) Závěr 

 
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 

 K bodu 1 
Zahájení, ustanovení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
Jednání Zastupitelstva města Řevnice zahájil starosta města Ing. Tomáš Smrčka v 19:08 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. 
 
19.10 – příchod Ing. Buchal, přítomno 11 zastupitelů  
 
Ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: Libor Kvasnička a  Bc. Miroslav Cvanciger  
Hlasování o tomto návrhu. 
 

Pro: 11 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:  Ing.arch. Alice Čermáková  a Iveta Kovářová 
Hlasování o tomto návrhu. 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo schválilo návrhovou komisi ve složení: Ing. arch. Alice Čermáková  
a Iveta Kovářová. 
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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 dodatečně zařadit na program zasedání jako bod č.13 Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Filharmonie 
v Lesňáku“ a jako bod č.14 Darování kanalizační přípojky – Domovia s.r.o. 
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 č. 8 a č. 9 ze zasedání ZM č. 23 - prodej a koupě pozemků - ulice V Luhu 
7) Směna pozemků - ulice V Luhu 
8) Diskuse (45 minut) 
9) Rozpočtové opatření č. 6/2017 - informace pro zastupitele 
10) Rozpočtové opatření č. 1/2018-návrh 
11) Plánovací smlouva -Vily Řevnice s.r.o. 
12) Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2018 
13) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na 

akci „Filharmonie v Lesňáku“ 
14) Darování kanalizační přípojky – Domovia s.r.o. 
15) Různé 
16) Závěr 
 
19.13 – příchod pan Tamchyna, přítomno 12 zastupitelů  
 

 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 30.11.2017- 7.2.2018. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ------------ 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 30.11.2017 – 7.2.2018“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 4 
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
Kontrolní výbor se od posledního zasedání zastupitelstva města Řevnice sešel 1x a to dne 5.2.2018. Na své 
schůzce se zabýval kontrolou usnesení zastupitelstva a rady města a neshledal žádné nedostatky. Podněty k 
projednání od zastupitelů Kontrolní výbor neobdržel.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
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Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

 K bodu 5 
Zpráva o činnosti Finančního výboru 
Finanční výbor se od posledního zasedání zastupitelstva města sešel 2x a to dne 29.12.2017 a dne 23.2.2018. 
Na své schůzce 29.12.2017 projednal rozpočtové opatření č.6/2017, podal požadavek na vypracování vnitřní 
směrnice, která by obsahovala závazné termíny pro vyhotovení a předložení měsíčních výkazů FIN a dále 
požádal ekonomický odbor o přípravu rozboru nákladů a výnosů pro kapitoly „Les“ a „Odpadové hospodářství“ 
k 31.12.2017. 
Dne 23.2.2018 projednal Finanční výbor rozpočtové opatření č. 1/2018 a doporučil ho zastupitelstvu města ke 
schválení.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  p.Kvasnička – upřesnění požadavku FV na zpracování rozboru nákladů na odpad. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 6:  
Zrušení usnesení č. 8 a č. 9 ze zasedání ZM č. 23 - prodej a koupě pozemků - ulice V Luhu 
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 20.11.2017 pod bodem 8) prodej pozemku parc.č. 3449/6 o 
výměře 23 m

2
, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3449/1 a prodej pozemku parc.č. 3450/3 o výměře 27 

m
2
, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3450/2 za cenu 1.689,- Kč/m

2
 paní I. S. a pod bodem 9) koupi 

pozemku parc.č. 3451/10 o výměře 12 m
2
, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3451/2 za cenu 1.689,- 

Kč/m
2
 od paní I. S.(viz. zápis č. 23). Kupní cena 1689,- Kč/m

2
 byla cena, za kterou byl v lednu 2017 realizován 

převod vlastnického práva k pozemku parc.č. 3451/2, který přímo sousedí s prodávaným pozemkem a je ve 
vlastnictví paní I. S.. Šlo tedy o cenu tržní a paní Ivana Suchá s touto cenou pozemků souhlasila.  
Paní S. však nakonec odmítla kupní cenu  1.689,- Kč/m

2
  akceptovat s tím, že požaduje stanovit cenu na základě 

znaleckého posudku.  
Soudní znalec Ing. Jaroslav Kubát vypracoval dne 4.12.2017 znalecký posudek č. 278/22/2017 pozemků pro 
účely směny výše uvedených pozemků. Směnná hodnota pozemků města určených ke směně byla v posudku 
stanovena na 49.000,- Kč a směnná hodnota pozemku paní Suché určeného ke směně byla stanovena na 
6.000,- Kč. Při realizaci směny pozemků tedy doplatí paní Suchá městu Řevnice 43.000,- Kč. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p.Kvasnička – využití zakoupeného pozemku? Prodejní cena za m

2
?  

Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města ruší usnesení přijaté na svém zasedání dne 20.11.2017 pod bodem 8), kterým 
schválilo prodej pozemku parc.č. 3449/6 o výměře 23 m

2
, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 

3449/1 a pozemku parc.č. 3450/3 o výměře 27 m
2
, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3450/2 za 

cenu 1.689,- Kč/m
2
 paní I. S. a dále ruší usnesení přijaté na zasedání dne 20.11.2017 pod bodem 9), kterým 

schválilo koupi pozemku parc.č. 3451/10 o výměře 12 m
2
, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 

3451/2 za cenu 1.689,- Kč/m
2
.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 



4 

 

 K bodu 7: 
Směna pozemků - ulice V Luhu 
Zastupitelstvu města je předkládána k projednání a schválení směna těchto 2 pozemků v obci a k.ú. Řevnice 
v majetku města Řevnice: 

 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 vyhotoveném Ing. Romanem Šulcem, ověřeném 
úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Zuzanou Křikalovou dne 27.8.2017 a potvrzeném 
Katastrálním pracovištěm Praha-západ dne 4.9.2017 pod č. PGP-2392/2017-210 (dále jen „geometrický plán 
č. 2241-69/2017“),   

 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,  
za tento pozemek v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví I. S.: 

 3451/10 o výměře 12 m
2
 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.   
Soudní znalec Ing. Jaroslav Kubát vypracoval dne 4.12.2017 znalecký posudek č. 278/22/2017 na stanovení 
obvyklé ceny pozemků pro účely jejich směny. Směnná hodnota pozemků města určených ke směně (50 m

2
) 

byla v posudku stanovena na 49.000,- Kč a směnná hodnota pozemku paní S. určeného ke směně (12 m
2
) byla 

stanovena na 6.000,- Kč. Při realizaci směny pozemků tedy doplatí paní S. městu Řevnice 43.000,- Kč.  
Paní Suchá by měla uhradit městu ½ nákladů na zpracování znaleckého posudku, tj. 3.475,- Kč (celkem 6.950,-
 Kč). 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: Mgr.Skripnik – využití pozemku,který smění město – např. možnost vytvoření chodníku. 
p.Kvasnička – reakce (chodník není kam navázat)  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje směnu těchto 2 pozemků v obci a k.ú. Řevnice v majetku města Řevnice: 

 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 vyhotoveném Ing. Romanem Šulcem, 
ověřeném úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Zuzanou Křikalovou dne 27.8.2017 a 
potvrzeném Katastrálním pracovištěm Praha-západ dne 4.9.2017 pod č. PGP-2392/2017-210 (dále jen 
„geometrický plán 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,  
za tento pozemek v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví I. S., Praha 4: 

 3451/10 o výměře 12 m
2
 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, a to s doplatkem 43.000,- Kč městu 
Řevnice a úhradou ½ nákladů na zpracování znaleckého posudku č. 278/22/2017 na 
stanovení směnné hodnoty pozemků ve výši 3.475,- Kč městu Řevnice.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 8 
Diskuse (45 minut): 
pí.Vyletová – dotaz na možnost vstupu zástupců spolku do komisí města? Využití prostoru po zbourání zídky u 
školní jídelny? MgA. Reslová – reakce – vysvětluje jaký by měl být další postup (posudek na stromy v zeleném 
pruhu, řešení vedení cyklotrasy, náhradní výsadba). Ing.Smrčka – doplňuje,že také závisí na dalších krocích při 
plánované výstavbě v areálu okolo školy. pí.Vyletová – dotaz na revitalizaci stromů u hasičárny (kdo provedl 
prořez)? MgA. Reslová  – prořez provedli pracovníci TS pod dohledem pí.Sklenkové, plánuje se nová výsadba 
jako náhrada za dožívající stromy. p.Kvasnička – dotaz na vyřešení vedení kabelu VN na pozemku školy, dále 
dotaz na původce zakreslování (asi) přípojek v ul. K.Čapka (některé značky jsou nastříkány i na soukromé ploty)? 
dotaz na Mgr.Skripnika – jak to vypadá s vývojem další etapy ÚP (zpracovnání námitek a  připomínek)? 
Mgr.Skripnik - reakce (informace vyjde v Ruchu,námitek podáno cca 400, pořizovatel musí vyzvat některé 
podavatele k doplnění, další veřejné projednání by mohlo být snad před prázdninami, přesnější harmonogram by 
měl být k dispozici pro pracovní setkání zastupitelů). p.Kvasnička vs. Mgr. Skripnik – diskuse o možnostech 
lepšícho způsobu komunikace mezi zastupiteli. MUDr. Dercová – poděkování p.starostovi za vyslyšení její 
myšlenky, aby plot u školní jídelny provedli pracovníci TS, odstranění nevhodně umístěných kontejnerů na tříděný 
odpad v ul. Tyršova, dotaz na Mgr. Skripnika k ÚP (rovný přístup k pozemkům bez ohledu na to kdo je vlastní), 
zrušení sběrného místa za prodejnou COOP? Reakce – Ing. Smrčka(sběrná místa), Mgr. Skripnik (ÚP), MgA. 
Reslová (sběrná místa –velikosti pozemků, vzniky černých skládek, nárůst nákladů na odpad, přiblížení sběrných 
míst blíže občanům). MUDr. Dercová – žádá o doplnění kontejneru na BIOodpad. p.Kvasnička – upozorňuje na 
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slíběné řešení sběrného hnízda na Malém náměstí – reakce Ing. Smrčka, MgA. Reslová (ideálně schůzka na 
místě). p.Hrubý – kvituje pozitivně odstranění kontejnerů za prodejnou COOP.  
 

 K bodu 9 
Rozpočtové opatření č. 6/2017 – informace pro zastupitele  
Na základě Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku od 
posledního jednání zastupitelstva města do konce roku 2017, které zastupitelstvo města schválilo na svém 
zasedání dne 18.12.2017 (viz. zápis č. 24 ze dne 18.12.2017) byl dne 29.12.2017 radou města na jejím 158. 
jednání schválen návrh rozpočtového opatření č. 6/2017, který upravuje schválený rozpočet za rok 2017 tak, že 
se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 3.249.920,09 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města 
na rok 2017 na straně příjmů 69.258.672,97 Kč a na straně výdajů 76.532.794,48 Kč bez financování třídy 8. 
S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí 
příjmy 80.067.324,48 Kč (80.067 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky 
dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 80.067.324,48 Kč (80.067 tisíc Kč). Schodek je kryt 
přebytkem finančních prostředků uspořených v předchozích letech. Rozpočtové opatření č. 6/2017 bylo 
projednáno ve finančním výboru dne 29.12.2017. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  MUDr.Dercová – se z důvodu nesouhlasu s finanční politikou města, která je daleka péče 
dobrého hospodáře zdržuje hlasování.   
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o schválení rozpočtového opatření č. 6/2017 Radou 
města Řevnice dne 29.12.2017.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 10 
Rozpočtové opatření č. 1/2018 - návrh  
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 1/2018, který upravuje schválený 
rozpočet na rok 2018 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 2.552.886,53 Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2018 na straně příjmů 81.836.372,- Kč a na straně výdajů 96.669.896,53 Kč 
bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech) činí příjmy 100.204.426,53 Kč (100.204 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 
(8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 100.204.426,53 Kč (100.204 
tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech. 
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018 byl projednán na jednání rady města dne 21.2.2018. Ve finančním výboru 
dne 23.2.2018. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 
Usnesení: 
 „Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2018, které upravuje schválený rozpočet na 
rok 2018 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 2.552.886,53 Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2018 na straně příjmů 81.836.372,- Kč a na straně výdajů 96.669.896,53 
Kč bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 100.204.426,53 Kč (100.204 tisíc Kč) a s financováním třídy 
8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 
100.204.426,53 Kč (100.204 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených 
v minulých (předchozích) letech. “ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
  
 
 

 K bodu 11 
Plánovací smlouva - Vily Řevnice s.r.o. 
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Zastupitelstvu města  je předkládána ke schválení plánovací smlouva mezi městem Řevnice a žadatelem - 
společností Vily Řevnice s.r.o, IČ: 01893548, Jungmannovo náměstí 765/5, Nové Město, 110 00 Praha. Žadatel v 
rámci výstavby projektu Vily Řevnice na vlastní náklady na pozemcích parc.č. 3535/7, 3534/14 a 3533/2 v k.ú. 
Řevnice (lokalita „Pod Lesem“)  vytvoří ve lhůtě 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení veřejnou 
infrastrukturu a nemovitosti, které  převede do vlastnictví města dle podmínek uvedených v plánovací smlouvě. 
Veřejná infrastruktura a nemovitosti  budou tvořeny liniovými stavbami (veřejné osvětlení, splašková kanalizace, 
dešťová kanalizace a vodovodní řad) a pozemními  komunikacemi, chodníky a zelenými plochami veřejného 
prostranství.  V plánovací smlouvě  popsaná  veřejná infrastruktura a nemovitosti   budou převáděny za cenu 
30.000,- Kč vč. DPH.  Město vyčíslilo své náklady na administraci smlouvy  v ceně 30.000,- Kč.   Projekt Vily 
Řevnice je plánován na pozemcích parc č. 3535/7, parc. č. 3534/14 a parc. č. 3533/2, které jsou zapsány v 
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, na 
listu vlastnictví č. 1845 pro k.ú. Řevnice, obec Řevnice. Plánovací smlouvu musí projednat zastupitelstvo města.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: MUDr.Dercová – dotaz na počet domů a zastavěnou plochu? p.Kvasnička – upozorňuje na 
nutnost uvědomit ,že je rozdíl mezi aktuálním a připravovaným ÚP. Ing.Buchal – nesouhlasí s prohlášením města 
o architektonickém vyzdvižení obce uvedeným v začátku smlouvy. MgA.Reslová – reakce – to co smlouva 
naopak nabízí (vybudování infrastruktury) je poměrně velkorysé. p.Tamchyna – reakce – „plácání po ramenou“ 
není tak důležité pokud záměr není proti záměru města. Další diskuse probíhla o propojení ulic,vypuštění 
preambule bod 1 a 4 a úpravě návrhu usnesení.   
Ing. Buchal navrhuje úpravu usnesení s doplněním informace o vypuštění bodu 1 a 4 preambule.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: proti návrh  
„Zastupitelstvo města  schvaluje  uzavření plánovací smlouvy (s vypuštěním bodu 1 a 4 Preambule) mezi 
městem Řevnice a žadatelem - společností Vily Řevnice s.r.o, IČ: 01u893548, Jungmannovo náměstí 
765/5, Nové Město, 110 00 Praha. Obsahem plánovací smlouvy je závazek žadatele do dvou let od vydání 
pravomocného stavebního povolení   realizovat na vlastní náklady na pozemcích parc.č. 3535/7, 3534/14 a 
3533/2 v k.ú. Řevnice  (lokalita „Pod Lesem“) veřejnou infrastrukturu  a  tuto dokončenou veřejnou 
infrastrukturu včetně částí pozemků převést  do vlastnictví města dle podmínek uvedených v plánovací 
smlouvě,  jakož i splnit další povinnosti, a to v rozsahu a za podmínek plánovací smlouvou  
specifikovaných. Veřejná infrastruktura  bude tvořena liniovými stavbami (veřejné osvětlení, splašková 
kanalizace, dešťová kanalizace a vodovodní řad) a pozemními  komunikacemi, chodníky a zelenými 
plochami veřejného prostranství. V plánovací smlouvě  popsaná  veřejná infrastruktura   bude převáděna 
na město za cenu 30.000,- Kč vč. DPH.  Město vyčíslilo své náklady na administraci plánovací  smlouvy  
v ceně 30.000,- Kč.  Plánovací smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 12 
Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2018 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvu o dotaci na poskytování 
sociální služby v roce 2018 (evidenční číslo smlouvy poskytovatele S-0234/SOC/2018). Středočeský kraj se touto 
smlouvou zavazuje poskytnout městu Řevnice jednorázovou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1.379.000,- Kč 
na poskytování sociální služby v roce 2018. Jde o dotaci na činnost Pečovatelské služby Řevnice. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----------- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální služby 
evidenční číslo S-0234/SOC/2018, kterou se Středočeský kraj zavazuje poskytnout městu Řevnice 
jednorázovou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1.379.000,- Kč na zajištění poskytování sociální služby 
v roce 2018.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

 K bodu 13  
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci 
„Filharmonie v Lesňáku“ 
Zastupitelstvu města je předkládána k projednání a odsouhlasení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální 
účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních 
katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“. Dotace bude poskytnuta v maximální výši 30 000,- Kč 
(slovy: třicettisíc korun českých) na realizaci akce „Filharmonie v Lesňáku“, maximálně však ve výši 95% 
z celkových skutečných finančních nákladů na realizaci akce.  
Dotace je poskytnuta na akci „Filharmonie v Lesňáku“, která bude realizována dne 26. 5. 2018

 
v souladu 

s žádostí o dotaci podanou dne 14. 11. 2017. Minimální spoluúčast města je stanovena na 5% z celkové výše 
skutečných finančních nákladů na realizaci akce, kterou je nutné dodržet. Budou-li finanční náklady na realizaci 
akce nižší oproti předpokládaným, z nichž byla dotace vypočtena a nebyla by dodržena minimální spoluúčast 
příjemce, je příjemce povinen vrátit poskytovateli na jeho účet alikvotní část poskytnuté dotace do 60 dnů od 
ukončení realizace. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  p.Kvasnička – dotaz na celkové náklady akce. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
 
Usnesení: 
 „Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“ 
v maximální výši 30 000,- Kč a minimální spoluúčastí města ve výši 5% z celkové výše skutečných 
finančních nákladů na realizaci akce „Filharmonie v Lesňáku“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 

 K bodu č. 14 
Darování kanalizační přípojky – Domovia s.r.o. 
Na město se obrátila společnost Domovia s.r.o., IČ: 28975791, sídlem Podkrkonošských tkalců 438/6, Řepy, 
Praha 6 se žádostí o bezplatný převod vlastnictví kanalizační přípojky k domu č.p. 50 z města Řevnice na 
společnost Domovia, Kanalizační přípojka k domu č.p. 50 je umístěna v pozemcích parc. č. 161, parc.č. 162 a 
parc. č. 185/3 v k.ú. Řevnice. Má délku 22 m, sestává z čerpací šachty a podružného kanalizačního řadu,  začíná 
v propojovacím potrubí v pozemku parc.č. 185/3 a končí v čerpací šachtě na pozemku parc.č. 162. Poloha 
přípojky je zakreslena v přiložené katastrální mapě.  
Převod vlastnictví kanalizační přípojky na stavebníka je podmínkou společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., 
provozovatele splaškové kanalizace a veřejného vodovodu, pro souhlas se stavbou „Bytový dům v Řevnicích, ul. 
Berounská parc.č. 161, 162“. Stávající přečerpávací šachta bude přesunuta do prostoru vjezdu do nového 
objektu.  
Kanalizační přípojka je nemovitou věcí a záměr jejího darování byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na 
úřední desce. Rada města schválila záměr darování kanalizační přípojky společnosti Domovia na svém jednání 
dne 31.1.2018 (viz. zápis č. 162). 
Dle § 85 písm. a) zákona o obcích (novela účinná od 1.7.2016) je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodování o nabytí 
a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských 
sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce. Rozhodování o nabytí a 
převodu inženýrských sítí a pozemních komunikací a stejně tak nehmotných nemovitých věcí s výjimkou práva 
stavby tedy nyní spadá mezi tzv. nevyhrazené pravomoci rady obce podle ustanovení § 102 odst. 3. Protože však 
dosud darování kanalizačních přípojek projednávalo a schvalovalo zastupitelstvo města, je možné na tuto věc 
nahlížet tak, že si tento orgán fakticky vyhradil rozhodování o této záležitosti ve smyslu ust. § 84 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích. Proto je darování kanalizační přípojky předloženo k projednání zastupitelstvu s tím, že 
zastupitelstvo by mělo konstatovat, že si nevyhradilo ani nevyhrazuje rozhodování o nabytí a převodu 
inženýrských sítí. Aby nadále o nabytí a převodu inženýrských sítí rozhodovala rada města podle § 85, písm. a) 
zákona o obcích. 
Pro město je ekonomicky nevýhodné vlastnit tlakové kanalizační přípojky. Kanalizační přípojku pořizuje obvykle 
na své náklady vlastník připojované nemovitosti, který je i jejím vlastníkem. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: -------- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
 
 
Usnesení: 
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„Zastupitelstvo města schvaluje darování tlakové kanalizační přípojky k domu č.p. 50 o délce 22 m 
umístěné v pozemcích parc. č. 161, parc.č. 162 a parc. č. 185/3 v k.ú. Řevnice sestávající z čerpací šachty 
a podružného kanalizačního řadu společnosti Domovia s.r.o., IČ: 28975791, sídlem Podkrkonošských 
tkalců 438/6, Řepy, 163 00 Praha 6.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
„Zastupitelstvo města konstatuje, že si nevyhradilo ani nevyhrazuje rozhodování o nabytí a převodu 
inženýrských sítí.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 

 K bodu 15 
Různé  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p.Kvasnička – vyhodnocení činnosti MP (navrhuje projít si dosavadní činnost a sjednotit 
další), p. Hrubý – ubývající kapacita vody v krajině, návrh na vyčištění (revitalizaci) Sochorových rybníčků.  
 
 

 K bodu 16 
Závěr 
Starosta ukončil nahrávání ve 20.54 hodin.  
 
Starosta přítomné informoval, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne: 21.5. 2018 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 26.2.2018  ve 20. 55  hodin. 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne : 26.2.2018 
 
 
Přílohy: 

 Plánovací smlouva - Vily Řevnice s.r.o.  
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Unesení 
přijatá na zasedání  Zastupitelstva města Řevnice č.25  dne 26.2.2018 

 
Zastupitelstvo města Řevnice 
 
A) BERE NA VĚDOMÍ: 

 zprávu o činnosti rady města v období 30.11.2017 – 7.2.2018 

 zprávu o činnosti kontrolního výboru 

 zprávu o činnosti finančního výboru 

 informaci o schválení rozpočtového opatření č. 6/2017 Radou města Řevnice dne 29.12.2017 
 
B) SCHVALUJE:  

 schvaluje směnu těchto 2 pozemků v obci a k.ú. Řevnice v majetku města Řevnice: 
- 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 vyhotoveném Ing. 
Romanem Šulcem, ověřeném úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Zuzanou 
Křikalovou dne 27.8.2017 a potvrzeném Katastrálním pracovištěm Praha-západ dne 4.9.2017 
pod č. PGP-2392/2017-210 (dále jen „geometrický plán 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,  
za tento pozemek v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví I. S., Praha 4: 

- 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, a to s 
doplatkem 43.000,- Kč městu Řevnice a úhradou ½ nákladů na zpracování znaleckého 
posudku č. 278/22/2017 na stanovení směnné hodnoty pozemků ve výši 3.475,- Kč městu 
Řevnice 

 

 Rozpočtové opatření č. 1/2018, které upravuje schválený rozpočet na rok 2018 tak, že se na 

straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 2.552.886,53 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí 

rozpočet města na rok 2018 na straně příjmů 81.836.372,- Kč a na straně výdajů 96.669.896,53 

Kč bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu 

krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 100.204.426,53 Kč (100.204 tisíc 

Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 

půjčených prostředků) činí výdaje 100.204.426,53 Kč (100.204 tisíc Kč). Schodek je kryt 

přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech 

 uzavření plánovací smlouvy (s vypuštěním bodu 1 a 4 Preambule) mezi městem Řevnice a 

žadatelem - společností Vily Řevnice s.r.o, IČ: 01u893548, Jungmannovo náměstí 765/5, Nové 

Město, 110 00 Praha. Obsahem plánovací smlouvy je závazek žadatele do dvou let od vydání 

pravomocného stavebního povolení   realizovat na vlastní náklady na pozemcích parc.č. 

3535/7, 3534/14 a 3533/2 v k.ú. Řevnice  (lokalita „Pod Lesem“) veřejnou infrastrukturu  a  

tuto dokončenou veřejnou infrastrukturu včetně částí pozemků převést  do vlastnictví města 

dle podmínek uvedených v plánovací smlouvě,  jakož i splnit další povinnosti, a to v rozsahu 

a za podmínek plánovací smlouvou  specifikovaných. Veřejná infrastruktura  bude tvořena 

liniovými stavbami (veřejné osvětlení, splašková kanalizace, dešťová kanalizace a vodovodní 

řad) a pozemními  komunikacemi, chodníky a zelenými plochami veřejného prostranství. 

V plánovací smlouvě  popsaná  veřejná infrastruktura   bude převáděna na město za cenu 

30.000,- Kč vč. DPH.  Město vyčíslilo své náklady na administraci plánovací  smlouvy  v ceně 

30.000,- Kč.  Plánovací smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení 

 uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální služby evidenční číslo S-

0234/SOC/2018, kterou se Středočeský kraj zavazuje poskytnout městu Řevnice 

jednorázovou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1.379.000,- Kč na zajištění poskytování 

sociální služby v roce 2018 
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 přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a 

zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“ 

v maximální výši 30 000,- Kč a minimální spoluúčastí města ve výši 5% z celkové výše 

skutečných finančních nákladů na realizaci akce „Filharmonie v Lesňáku“ a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 darování tlakové kanalizační přípojky k domu č.p. 50 o délce 22 m umístěné v pozemcích 

parc. č. 161, parc.č. 162 a parc. č. 185/3 v k.ú. Řevnice sestávající z čerpací šachty a 

podružného kanalizačního řadu společnosti Domovia s.r.o., IČ: 28975791, sídlem 

Podkrkonošských tkalců 438/6, Řepy, 163 00 Praha 6 

C) RUŠÍ: 

 usnesení přijaté na svém zasedání dne 20.11.2017 pod bodem 8), kterým schválilo prodej pozemku 

parc.č. 3449/6 o výměře 23 m
2
, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3449/1 a pozemku parc.č. 

3450/3 o výměře 27 m
2
, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3450/2 za cenu 1.689,- Kč/m

2
 paní I. 

S. a dále ruší usnesení přijaté na zasedání dne 20.11.2017 pod bodem 9), kterým schválilo koupi 

pozemku parc.č. 3451/10 o výměře 12 m
2
, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3451/2 za cenu 

1.689,- Kč/m
2
 

D) KONSTATUJE: 

 že si nevyhradilo ani nevyhrazuje rozhodování o nabytí a převodu inženýrských sítí 

 

 

 
 

Zapisovatel: Petra Karešová 
 

 
                                                                     Ověřovatelé zápisu: 

 
 

……………………………………….                                                   ……………………………………… 
                  Libor Kvasnička                          Bc. Miroslav Cvanciger 
 
                                                          ………………………………… 
                                                              Ing. Tomáš Smrčka, starosta 


