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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 19.3.2018 v budově Zámečku 

 
 
Přítomní zastupitelé: Ing. Tomáš Smrčka (starosta), Ing. Petr Hartmann, Iveta Kovářová, Libor Kvasnička, Mgr. 
Ondřej Skripnik Ph.D.(příchod 19.23), MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Petr Kozák, Ing. Josef Beneš (příchod 
19.14),  MgA. Marie Reslová, Ing. arch. Alice Čermáková, Ing. Jiří Buchal, Ing. Jan Lojda Ph.D., MVDr. Vojtěch 
Veverka, Martin Tamchyna (příchod 19.45) 
Omluvení zastupitelé : Bc. Miroslav Cvanciger, 
Nepřítomní zastupitelé: ----- 
Hosté: Ing. Petr Kajer - Subterra,Ing. Jan Klimt – 2Q 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  19.3.2018            v 19 : 10 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  19.3.2018          ve 20 : 34 hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání nevyužil žádný občan. 
Návrh programu zasedání: 
 

1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Přijetí dotace na akci – „Rekonstrukce pěší stezky Burešovky I. etapa“  
4) Přijetí dotace na akci – „Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo“ 
5) Dotace TJ Sokol Řevnice v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících 

s dětmi a mládeží“ 
6) Dotace SPORTCLUB Řevnice z.s. v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací 

pracujících s dětmi a mláděží“ 
7) Nabídka ÚZSVM k odkupu hrobového příslušenství a dvojité hrobky 
8) Plnění termínů a dokončení stavby Corso pod Lipami – informace  
9) Rozpočtové opatření č. 2/2018 – návrh  
10) Diskuse  
11) Různé 
12) 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 19:10 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 11 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 Ing. Jiří Buchal 
Hlasování o tomto návrhu. 
 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

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

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 
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Starosta konstatoval, že zastupitelstvo schválilo návrhovou komisi ve složení: MgA. Marie Reslová a Ing. 
arch. Alice Čermáková 
 
Starosta informoval přítomné, že z jednání bude pořízen zvukový záznam, který bude následně celý uveřejněn na 
webových stránkách města, a proto diskuze bude zapsána pouze rámcově.  
 
19.14 – příchod Ing. Beneš, přítomno 12 zastupitelů 
 

 K bodu 2 
Schválení programu  
Starosta přednesl program zasedání zastupitelstva, jak byl uveden na pozvánce na zasedání zastupitelstva a 
vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění bodů do programu nebo na vypuštění bodů z programu zasedání 
zastupitelstva. Starosta informoval zastupitele, že u bodu č. 7 bude upraven název, který nově zní Nabídka 
ÚZSVM k odkupu dvojité hrobky a dále informoval o  záměně v projednání bodů č. 8 (Plnění termínů a dokončení 
stavby Corso Pod Lipami) a 9 (Rozpočtové opatření č. 2/2018). 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) Přijetí dotace na akci – „Rekonstrukce pěší stezky Burešovky I. etapa“  
4) Přijetí dotace na akci – „Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo“ 
5) Dotace TJ Sokol Řevnice v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací 

pracujících s dětmi a mládeží“ 
6) Dotace SPORTCLUB Řevnice z.s. v rámci programu „Podpora celoroční činnosti 

organizací pracujících s dětmi a mládeží“ 
7) Nabídka ÚZSVM k odkupu dvojité hrobky 
8) Rozpočtové opatření č. 2/2018 – návrh  
9) Plnění termínů a dokončení stavby Corso Pod Lipami – informace  
10) Diskuse  
11) Různé 
12) Závěr 

 

 K bodu 3 
Přijetí dotace na akci – „Rekonstrukce pěší stezky Burešovky I. etapa“  
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí dotace ze  SZIF  na akci „Rekonstrukce pěší stezky 
Burešovky I. etapa“ v maximální výši 749 527,00 Kč bez DPH. Celkové uznatelné náklady rekonstrukce činí 
749 527,00 Kč bez DPH (tj. 906 927,70 Kč vč. DPH). Uznatelné náklady dotace jsou 100% bez DPH.  Závěrečné 
faktury s žádostí o platbu je třeba dodat na SZIF nejpozději do 1. 8. 2018. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ------------ 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ze  SZIF na akci „Rekonstrukce pěší stezky Burešovky I. 
etapa“ v maximální výši 749 527,- Kč.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 4 
Přijetí dotace na akci – „Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo“ 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí dotace ze  SZIF  na akci „Rekonstrukce lesní cesty Lesní 
divadlo.“ Celkové uznatelné náklady rekonstrukce jsou 3 448 754,06 Kč bez DPH (tj. 4 172 992,40 vč. DPH) 
maximální výše dotace činí  80% z celkových uznatelných nákladů tj. 2 759 003,00 Kč bez DPH (3 338 393,63 Kč 
vč. DPH), zbývajících 20% jsou vlastní zdroje jejichž  výše činí 689 750,80 Kč bez DPH (tj. 834 598,50,-Kč vč. 
DPH ). Závěrečné faktury s žádostí o platbu je třeba dodat na SZIF nejpozději do 31. 7. 2018. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
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V rozpravě vystoupili: Ing. Buchal – dotaz na DPH u dotací? Ing. Čermáková- projekt řeší i osvětlení? Ing. 
Smrčka – reakce na dotazy, popis některých úprav, které projekt řeší. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ze  SZIF na akci „Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo“ v 
maximální výši 2.759.003,- Kč .“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
19.23 – příchod Mgr. Skripnik Ph.D.,přítomno 13 zastupitelů 
 

 K bodu 5 
Dotace TJ Sokol Řevnice v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a 
mládeží“ 
Za účelem poskytnutí dotací v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a 
mládeží“ vyčlenilo město v  rozpočtu na rok 2018 finanční prostředky ve výši 300.000,- Kč.  
O dotaci na podporu celoroční činnosti dětí a mládeže požádalo 15 organizací pro celkem 446 členů do 18 let s 
trvalým pobytem v Řevnicích. Na jednoho člena do 18 let tak připadá podpora 673,- Kč (v roce 2015 to bylo 898,- 
Kč, v roce 2016 šlo o 795,- Kč, v roce 2017 o 674,- Kč).  
Zastupitelstvu města je dle zákona o obcích vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací nad 50.000,-  Kč v 
jednotlivých případech. U dvou žadatelů - Tělocvičné jednoty Sokol Řevnice a Sportclubu Řevnice - překročila 
dotace vypočítaná dle počtu členů částku 50 tisíc. 
Rada města na svém jednání dne 14.3.2018 doporučila zastupitelstvu města schválit přidělení dotace na činnost 
ve výši 70.628,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Řevnice, IČO: 16949137, se sídlem Opletalova 89, 252 30 Řevnice 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci s tímto spolkem. 

 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička-navrhuje provedení namátkové kontroly členů spolků, aby nedocházelo 
k porušování pravidel přidělení dotace 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přidělení dotace pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Řevnice, 
IČ: 16949137, se sídlem Opletalova 89, 252 30 Řevnice ve výši 70.628,- Kč v rámci programu „Podpora 
celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci 
s tímto spolkem.“ 
Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 6:  
Dotace SPORTCLUB Řevnice z.s. v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících 
s dětmi a mláděží  
O dotaci na podporu celoroční činnosti dětí a mládeže požádalo 15 organizací pro celkem 446 členů do 18 let s 
trvalým pobytem v Řevnicích. U dvou žadatelů - Tělocvičné jednoty Sokol Řevnice a Sportclubu Řevnice - 
překročila dotace vypočítaná dle počtu členů částku 50 tisíc. 
Rada města na svém jednání dne 14.3.2018 doporučila zastupitelstvu města schválit přidělení dotace na činnost 
ve výši 50.448,- Kč zapsanému spolku Sportclub Řevnice, IČ: 26562928, se sídlem se sídlem Mníšecká 500, 252 
30 Řevnice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci s tímto spolkem. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --------- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přidělení dotace zapsanému spolku Sportclub Řevnice, IČ: 26562928, se 
sídlem Mníšecká 500, 252 30 Řevnice ve výši 50.448,- Kč v rámci programu „Podpora celoroční činnosti 

organizací pracujících s dětmi a mládeží“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci s tímto spolkem. “ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
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 K bodu 7: 
Nabídka ÚZSVM k odkupu dvojité hrobky 
Na město se obrátil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) s žádostí o vyjádření se 
k nabídce na odkoupení dvojité hrobky č. 927-928,umístěné na řevnickém hřbitově. Město je vlastníkem 
pozemku, na kterém se hrobka nachází. Hrobka je nemovitost. Na základě znaleckého posudku činí kupní cena 
hrobky 19.000,- Kč (znalecký posudek, fotografie – viz. podklady). 
V hrobce jsou uloženy ostatky 5 zemřelých osob (4 rakve, 1 urna), nájemné je uhrazeno do 3.5.2024.  
Dle informace MMR i ÚZSVM obce o odkup hrobek nemají zájem. 
Rada města na svém jednání 7.3.2018 nedoporučila zastupitelstvu města ke schválení odkup této hrobky za 

cenu 19.000,- Kč. 

Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----------- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města neschvaluje odkoupení dvojité hrobky č. 927-928 na řevnickém hřbitově za cenu 

19.000,- Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. “ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 8 
Rozpočtové opatření č. 2/2018 – návrh  
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 2/2018, který upravuje schválený 
rozpočet na rok 2018 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 80.000,- Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2018 na straně příjmů 81.916.372,- Kč (81.916 tisíc Kč) a na straně výdajů 
96.749.896,53 Kč (96.750 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna 
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 100.284.426,53 Kč (100.284 tisíc Kč) a 
s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí 
výdaje 100.284.426,53 Kč (100.284 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených 
v minulých (předchozích) letech. 
Návrh rozpočtového opatření č. 2/2018 byl projednán na jednání rady města dne 14.3.2018. Ve finančním výboru 
dne 16.3.2018 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  MUDr. Dercová – se z dříve uvedených důvodů (nesouhlasu s finanční politikou města, 
která je daleka péče dobrého hospodáře) zdržuje hlasování o návrhu RO 2/2018 
 

Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2018, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2018 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 80.000,- Kč. Celkem tedy po této úpravě činí 
rozpočet města na rok 2018 na straně příjmů 81.916.372,- Kč (81.916 tisíc Kč) a na straně výdajů 
96.749.896,53 Kč (96.750 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 100.284.426,53 Kč (100.284 tisíc 
Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků) činí výdaje 100.284.426,53 Kč (100.284 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních 
prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech.“  

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 9 
Plnění termínů a dokončení stavby Corso pod Lipami – informace  
Jednatel společnosti 2Q spol. s. r.o. zastupitelům podal aktuální informace o termínech dokončování výstavby 
obytného komplexu Corso Pod Lipami.  
 
Starosta otvírá rozpravu. 
19.45 – příchod p. Tamchyna, přítomno 14 zastupitelů  
K tomuto bodu vystoupili i hosté zasedání zastupitelstva Ing. Kajer a Ing. Klimt 
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V rozpravě vystoupili: Ing. Kozák informoval přítomné zastupitele o komplikacích, které provází stavbu komplexu 
Corso Pod Lipami. U č.p. 2 došlo v průběhu prací k problémům se spodní vodou a nálezu napadení krovu střechy 
plísní,čímž došlo k posunům termínů navazujících prací. Další posun termínu nastal u stavby protlaku dešťové 
kanalizace, kde dle sdělení Ing. Kozáka a Ing. Kajera, došlo díky nedostatečnému projektu a následnému řešení 
vyjádření ORP Černošice, povodí Vltavy, města a společnosti NS Řevnice ke zdržení vydání stavebního povolení 
(bylo vydáno až na konci roku 2017). Původní zpracovatel stavby protlaku nebyl již schopen dodržet slíbený 
termín. Ing. Kajer v této souvislosti podal informaci,že nový zpracovatel zahájil dne 19.3.2018 práce na stavbě 
protlaku- základní výkop, po jeho vytvoření nastoupí firma,která práci dokončí. Zahájení probíhá na části směrem 
k Berounce (tunely budou dva, začíná se kratším z nich) odhadem je možné postupovat rychlostí cca 3,5 m za 
den. Termín pro napojení by mohl být přibližně květen 2018. Stavba se musí hlásit na báňský úřad a není 
jednoduché sehnat firmu, která stavby tohoto typu provádí (v ČR jich je vzhledem ke specifické činnosti jen pár).  
Ing. Smrčka – důležité jsou původní termíny, které jsou dle smlouvy – protlak do 3.4.2018 (nyní předpoklad 
5/2018) a celková stavba do 11.6.2018. 
p. Kvasnička  - dotaz na celkové dokončení prací dle smlouvy je tedy kdy?  Reakce: Ing. Smrčka – celkové 
dokončení dle smlouvy je 11.6.2018. Ing. Kozák –celkové dokončení (stavební práce) by společnost 2Q ráda 
uskutečnila do 30.6.2018 a kolaudace do 31.7.2018. 2Q rozhodně nemá zájem na protahování stavby. Cílem je 
vytvoření příjemného prostoru pro občany Řevnic. Dále Ing. Kozák navrhuje zastupitelům, aby pověřili radu 
města přípravou návrhu dodatku ke smlouvě se společností 2Q, který by upravil nové termíny dokončení stavby 
komplexu Corso Pod Lipami a byl předložen zastupitelům k projednání na dalším zasedání zastupitelstva města. 
p. Kvasnička –11.6.2018 je dle smlouvy termín konečného dokončení stavby resp. předání? Co tedy bude hotovo 
do 11.6.?Komplikace se stavbou protlaku jsou pro něj pochopitelné,zbytek stavby bude nebo nebude do tohoto 
data hotov? Reakce: Ing. Kozák – není si jist, zda by se stihlo vše zkolaudovat, neboť by to znamenalo 
zkolaudovat všechny byty a společné prostory. p.Kvasnička – o celé akci se dlouhodobě mluví, dodržení termínu 
bylo slíbeno. Neřeší mírné posuny v položkách harmonogramu, ale celkové dokončení by mělo být dodrženo. 
Ing. Smrčka – pro město je velmi důležitá cesta spojující náměstí a nádraží. Ing. Kajer – z jeho pohledu jsou 
některé části komplexu téměř dokončeny a soudí, že v případě postupné kolaudace by bylo teoreticky možné 
první dva objekty kolaudovat cca v dubnu, protlak začátkem května a následně i veškeré komunikace. Termín 
uvedný ve smlouvě by tedy mohl být splnitelný. Problém vidí u č.p. 2 kde vyvstal zmíněný problém s krovem.  
p.Kvasnička – rád by znovu slyšel jaké problémy se vyskytly u č.p. 2?Reakce: Ing. Klimt – napadení krovu, výskyt 
spodní vody ve sklepních prostorech. Vše je v řešení. V termínu pravděpodobně nebudou dokončeny interiéry. 
Ing. Kozák – by rád ještě dořešil společně s převedením cesty do vlastnictví města a návrhem dodatku se 
změnou termínu dokončení i prostor předzahrádky u č.p. 2. Ing. Smrčka – upozorňuje, že pokud půjde o nájemní 
smlouvu, není nutné ji předkládat zastupitelům.  
p.Kvasnička – finální kolaudace tedy předpokládá cca 2 měsíční zpoždění? Reakce: Ing. Kajer – je možná 
postupná kolaudace, neboť jednotlivé objekty jsou v různé fázi dokončovacích prací. Nejvíce rozpracován je 
aktuálně objekt č.p. 2 kde došlo k určitým změnám. Ing. Smrčka – připomíná, že smlouva s konkrétními termíny 
vznikla hlavně z důvodu obav ze změny investora v průběhu stavby. Nyní je asi již možné brát tento důvod za 
nepodstatný.   
p.Kvasnička – ve smlouvě je, pokud je mu známo, i ustanovení o možném posunu termínu z objektivních důvodů. 
Shrnutím tedy vyplývá, že mimo č.p. 2 je možné zkolaudovat ostatní objekty v termínu dle smlouvy. Na příští 
jednání by bylo možné připravit soupis komplikací, které nastaly při rekonstrukci č.p. 2 a časovou osu jejich 
vyřešení a případný termín posunu kolaudace.  
MUDr. Dercová – dotaz na počet dní po které je dle smlouvy možné uzavření pěší komunikace mezi náměstím a 
nádražím? Kolik je aktuálně vyčerpáno? Reakce: Ing. Smrčka – smluvně je povoleno 180 dní, aktuálně je 
vyčerpáno 150 dní (vč. probíhající uzavírky do 6.4.2018) 
MUDr. Dercová – nechápe, proč pan Kozák neuhradil pokutu určenou ve smlouvě a raději šel do rizikové stavby 
(protlaku). Reakce: Ing. Kozák – v době kdy se situace řešila na to hleděl jako občan Řevnice a usoudil, že město 
stavbu tohoto typu potřebuje, a proto zvolil variantu vzít celou stavbu na vrub společnosti 2Q. MgA. Reslová – má 
dojem, že lepší by bylo panu Kozákovi spíš poděkovat zároveň se domnívá, že při takto velkém projektu je 
celkové prodloužení stavby zcela minimální a diskuse v tomto směru jí připadá nevhodná. Ing. Kozák – rád by 
ještě podotkl, že nepříjemné to není jen pro investora, ale zároveň i pro budoucí majitele bytů. p.Tamchyna – 
nemá pocit, že by stavba byla pro obyvatele Řevnic nějak omezující. Navíc si myslí, že i pro podnikatele v obci je 
v podstatě plusovou hodnotou např. to, že pracovníci stavby navštěvují místní restaurace,potraviny a další 
obchody a tím zvyšují jednotlivým provozovnám obraty. Pokud by byl impuls, že občany ruší hluk, prach a 
neprůchodnost kolem stavby, bylo by asi správné řešení spěchat na dokončení, ale aktuálně takový stav 
nezaznamenal. MVDr. Veverka – nemá problém s posunutím termínu. Nevidí rozdíl mezi 11.6. nebo 31.7. 
Ing. Smrčka – protlak je důležitý i pro celou stavbu, neboť bez odvodnění by se celý komplex nedal dokončit. Od 
začátku bylo jasné, že stavba půjde za investorem, pouze původní záměr byl, že polovinu uhradí společnost 2Q a 
polovinu město. Připouští i to, že městu by stavba pravděpodobně trvala déle. Pro město jsou důležité kolaudace 
cesty a protlaku.  
Ing. Smrčka – nyní je zastupitelích zda akceptují nové termíny navržené Ing. Kozákem, aktuálně jsou tedy známy 
tyto termíny: 30.6.- dokončení, zprovoznění veřejných prostor, kolaudace bez č.p. 2. Nejlepší by bylo č.p. 2 ze 
smlouvy vypustit, město zajímá hlavně veřejný prostor, nikoli interiérové úpravy. Ing. Buchal – č.p.2 je v podstatě 
stejně rekonstrukce a někdy by k ní muselo dojít, dá se tedy pochopit vyjmutí ze smlouvy.  
p.Kvasnička – žádá, aby byl vytvořen právní posudek v jaké pozici je zastupitelstvo, když udělá výjimku. 
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Ing. Smrčka – objektivní důvody byly předloženy, Ing. Kozák byl požádán, aby připravil posudky na stav objektu 
č.p.2. Právní posudek bude zadán zřejmě JUDr. Konečnému, který připravoval i původní smlouvu a další právní 
úkony při vzniku projektu Corso Pod Lipami. JUDr. Konečný byl i osloven městem kvůli přípravě smluv o zřízení 
věcného břemene pro převzetí stavby dešťové kanalizace. Na příští zasedání zastupitelstva města bude 
připraven návrh dodatku č. 3. 
  
Bez usnesení  
 
 

 K bodu 10 
Diskuse  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p.Kvasnička – plánovací smlouva Vily Řevnice,dotaz na promítané podklady?Podle 
materiálů, které má k dispozici mu připadají parcely malé. 
MUDr.Dercová – kolik bytových jednotek bude v jednotlivých domech? Obává se velkého nárůstu počtu vozidel a 
jejich umístění. Ing. Smrčka – projekt počítá s garážemi a parkovacími místy na pozemcích. Přesný počet 
jednotek nyní neví.  MgA. Reslová – pokud si vzpomíná tak v projektu bylo počítáno jeden dům – jedna bytová 
jednotka.  
p.Kvasnička – jednací řády komisí? Neví, zda je správné, že komise má 8 členů a hlasuje např. polovina, tedy ne 
nadpoloviční většina? Ing. Smrčka – pokud si komise na začátku svého fungování nevytvořila jednací řád, tak ho 
vlastně nemá. Dále má dotaz ohledně sběrného hnízda na Malém náměstí, zasílal fotky a zajímá ho, zda a jak se 
bude jeho podnět řešit? Ing. Smrčka – toto konkrétní místo se nijak měnit nebude, asi by bylo nutné pokácet 
nejméně dva stromy. MgA.Reslová – potvrzuje, že nemá smysl sběrné hnízdo měnit.  
p.Kvasnička – opětovný dotaz na značky na plotech po vyznačování trasy pro vodu? Ing. Smrčka – Přiznává, že 
se na tuto záležitost neinformoval. Napraví.   
Ing. Beneš – kácení stromů v ulici Sportovní, nahrazení pokácených stromů hlohy, kdy k tomu dojde? Je 
k nahlédnutí projekt? Některé stromy, ale zůstaly? Stromy jsou staré, ale myslí si, že svůj podíl na tom mají 
špatné ořezy, které zde byly několikrát provedeny. Nyní má dojem, že řezy jsou opět provedeny stejným 
způsobem. 
Reakce: MgA. Reslová – k náhradní výsadbě dojde, termín by měl být do 6/2018, nyní se budou frézovat pařezy. 
Projekt je k nahlédnutí. Některé stromy zůstaly, byla to podmínka agentury pro ochranu přírody, důvodem bylo 
zachování prostředí pro život fauny vyskytující se ve zmíněných dřevinách. Současná revitalizace probíhá na 
základě projektu od odborné firmy, město na tuto akci dostalo dotaci, firma, která prořezy prování je odborná 
arboristická firma a vše bylo provedeno dle projektu. I lípy, o něco níže jsou v žalostném stavu a bude nutný 
razantní zásah. Existují v podstatě pouze dvě varianty, buď stromy pokácet a nahradit novými, nebo nechat dožít, 
ale s ohledem na bezpečnost je hodně ořezat. Volbou byl druhý způsob a to i s ohledem na občany Řevnic, kteří 
mají určitý citový vztah ke zmíněným lipám.  
p. Kvasnička  – dotaz na stromy na hlavní ploše (lípy pod dětským hřištěm) jsou v podobném stavu, plánuje se 
s nimi něco? Reakce: MgA. Reslová – s těmito stromy se nebude dělat nic jiného než, že se důkladně prořežou, 
nicméně vlivem dlouhodobé špatné péče o ně, bude výsledek stejný jako u ořezaných stromů u hasičárny. 
p. Beneš – další dotaz a to na lípy u mš,několik jich zmizelo a není zatím náhradní výsadba?  
Ing. Smrčka – aktuálně ani není možné náhradní výsadbu provést, neboť je zde vytvořena studie úpravy 
křižovatky. MgA. Reslová – asi 10 stromů bude dosazeno do prostoru pod dětským hřištěm. Ještě podotýká,že 
v posledních dvou letech došlo k poměrně velkému nárůstu výsadby nových stromů v celé oblasti Řevnic.   
 

 K bodu 11 

Různé  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: -------- 
 

 K bodu 12 
Závěr 
Starosta ukončil nahrávání ve 20 : 34 hodin.  
 
Starosta přítomné informoval, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne: 21.5. 2018 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 19.3.2018  ve 20 : 34 hodin. 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne : 19.3.2018 
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Unesení 
přijatá na zasedání  Zastupitelstva města Řevnice č.26 dne 19.3.2018 

 
Zastupitelstvo města Řevnice 
 
A) SCHVALUJE:  

 přijetí dotace ze  SZIF na akci „Rekonstrukce pěší stezky Burešovky I. etapa“ v maximální 
výši 749 527,- Kč. 

 přijetí dotace ze  SZIF na akci „Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo“ v maximální výši 
2.759.003,- Kč . 

 přidělení dotace pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Řevnice, IČ: 16949137, se 
sídlem Opletalova 89, 252 30 Řevnice ve výši 70.628,- Kč v rámci programu „Podpora 
celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží“ a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o dotaci s tímto spolkem. 

 přidělení dotace zapsanému spolku Sportclub Řevnice, IČ: 26562928, se sídlem Mníšecká 
500, 252 30 Řevnice ve výši 50.448,- Kč v rámci programu „Podpora celoroční činnosti 
organizací pracujících s dětmi a mládeží“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci s tímto 
spolkem.  

 Rozpočtové opatření č. 2/2018, které upravuje schválený rozpočet na rok 2018 tak, že se na 
straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 80.000,- Kč. Celkem tedy po této úpravě činí 
rozpočet města na rok 2018 na straně příjmů 81.916.372,- Kč (81.916 tisíc Kč) a na straně 
výdajů 96.749.896,53 Kč (96.750 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. 
položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí 
příjmy 100.284.426,53 Kč (100.284 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 100.284.426,53 
Kč (100.284 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených 
v minulých (předchozích) letech. 

 
B) NESCHVALUJE:  

 odkoupení dvojité hrobky č. 927-928 na řevnickém hřbitově za cenu 19.000,- Kč od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. 

 

 

 
 

Zapisovatel: Petra Karešová 
 

 
                                                                     Ověřovatelé zápisu: 

 
 

……………………………………….                                                   ……………………………………… 
           Ing. Jan Lojda Ph.D.                                   Ing. Jiří Buchal  
 
                                                          ………………………………… 
                                                              Ing. Tomáš Smrčka, starosta 


