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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 19.4.2018 v budově městského úřadu Řevnice 

 
 
Přítomní zastupitelé: Ing. Tomáš Smrčka (starosta), Ing. Petr Hartmann, Iveta Kovářová, Libor Kvasnička, Mgr. 
Ondřej Skripnik Ph.D., Ing. Petr Kozák, Ing. Josef Beneš (příchod 19.17), Martin Tamchyna, MgA. Marie Reslová, 
Ing. arch. Alice Čermáková, Bc. Miroslav Cvanciger 
Nepřítomní zastupitelé: Ing. Jiří Buchal, Ing. Jan Lojda Ph.D., MVDr. Vojtěch Veverka, MUDr. Jaroslava 
Dercová (všichni nepřítomní zastupitelé omluveni) 
Hosté: ----- 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  19.4.2018            v 19 : 11 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  19.4.2018          ve  20 : 35 hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využili 4 občané. 
Návrh programu zasedání: 
 

1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

2)  Schválení programu 
3) Záměr podání žádosti o dotaci – Burešovka II. etapa 
4) Záměr podání žádosti o dotaci  - Lesní cesta Strážný vrch 
5) Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 – společný školský obvod  
6) Veřejnoprávní smlouva s obcí Hlásná Třebaň o výkonu úkolů obecní policie 
7) Záměr prodeje pozemků v ulici Bory 
8) Rozpočtové opatření č. 3/2018 – návrh   
9) Smlouva o společném zadávání - ČOV 
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 19:11 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: Libor Kvasnička  a  Bc. Miroslav Cvanciger  
Hlasování o tomto návrhu. 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

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

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo schválilo návrhovou komisi ve složení: MgA. Marie Reslová a Mgr. 
Ondřej Skripnik Ph.D. 
 
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.  
 

ZZááppiiss    čč..  2277 
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19.17 – příchod Ing. Beneš, přítomno 11 zastupitelů 
 

 K bodu 2 
Schválení programu  
Starosta přednesl program zasedání zastupitelstva, jak byl uveden na pozvánce k zasedání zastupitelstva. 
Vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění bodů do programu nebo na vypuštění bodů z programu zasedání 
zastupitelstva. Starosta informoval zastupitele, že bod č. 6 tak jak byl uveden na pozvánce -Veřejnoprávní 
smlouva s obcí Hlásná Třebaň o výkonu úkolů obecní policie, bude z programu zasedání vypuštěn, neboť ve 
smlouvě došlo ze strany Hlásné Třebaně k úpravám, které je potřeba projednat a zapracovat do výsledného 
znění smlouvy, dále pak bude vypuštěn původně navrhovaný bod č.9 , na pozvánce uveden jako Smlouva o 
společném zadávání – ČOV, neboť dle vyjádření právní kanceláře zajišťující akci „Rozšíření ČOV“ není třeba 
smlouvu, která byla obsahem bodu, schvalovat zastupitelstvem města. Po úpravě programu navrhuje starosta 
původní bod č.9 nahradit bodem (nově označeným jako č.8) -  Záměr –  podání žádosti o dotaci na realizaci  
projektu  „Stezek pro terénní cyklistiku – Singletrack a sportovního  zázemí a parkoviště“ 
 
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) Záměr podání žádosti o dotaci – Burešovka II. etapa 
4) Záměr podání žádosti o dotaci  - Lesní cesta Strážný vrch 
5) Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 – společný školský obvod  
6) Záměr prodeje pozemků v ulici Bory 
7) Rozpočtové opatření č. 3/2018 – návrh   
8) Záměr –  podání žádosti o dotaci na realizaci  projektu  „Stezek pro terénní cyklistiku – 

Singletrack a sportovního  zázemí a parkoviště“ 
9) Diskuse  
10) Různé 
11) Závěr 

 
 
 
 
 

 K bodu 3 
Záměr podání žádosti o dotaci – Burešovka II. etapa 
Zastupitelstvu města je předkládán záměr podání žádosti o dotaci ze SZIF k akci „Úprava pěší stezky Burešovky 
II. etapa“ a to v dotačním titulu SZIF Program rozvoje venkova, Neproduktivní investice v lesích. U tohoto 
dotačního titulu je možná podpora ve výši 100 % uznatelných nákladů bez DPH. Předpokládaná hodnota díla je 
do 2 milionů Kč. Jedná se o část lesní stezky vedoucí od Trachtovny směrem do Kejné.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ----   
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na akci „Úprava pěší stezky Burešovky II. 
etapa.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
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 K bodu 4 
Záměr podání žádosti o dotaci  - Lesní cesta Strážný vrch 
Zastupitelstvu města je předkládán záměr podání žádosti o dotaci ze SZIF k akci „Lesní cesta Strážný vrch“ a to 
v dotačním titulu SZIF Program rozvoje venkova, Lesnická infrastruktura. U tohoto dotačního titulu je možná 
podpora ve výši 85% uznatelných nákladů bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky činí cca do 4,5 mil. Kč. 
Jedná se o stavbu svážné lesní hospodářské cesty, která povede od silnice u Strážného vrchu (od bývalého 
lomu) ke Kamenné. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na akci „Lesní cesta Strážný vrch.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

 K bodu 5 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 – společný školský obvod  
Zastupitelstvu města je předkládáno k projednání vydání obecně závazné vyhlášky města Řevnice č. 1/2018, 
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy zřízené městem Řevnice. Zmocnění k vydání 
vyhlášky je uvedeno v § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: „dojde-li k dohodě několika obcí o 
vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více základních škol zřizovaných některou z těchto obcí, 
stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou vyhláškou příslušnou část školského obvodu.“ 
Město Řevnice uzavřelo dne 20.2.2018 s obcí Hlásná Třebaň dohodu o vytvoření společného školského obvodu 
Základní školy Řevnice (interní číslo smlouvy je 2107). Školský obvod Základní školy Řevnice je tak tvořen 
územním obvodem města Řevnice a územním obvodem obce Hlásná Třebaň. V dohodě je dále sjednána 
paušální úhrada ve výši 3.000,- Kč/žák/rok za žáky s trvalým pobytem v Hlásné Třebani navštěvující Základní 
školu Řevnice. V tomto školním roce navštěvuje ZŠ Řevnice 50 žáků s trvalým pobytem v  Hlásné Třebani. 
Město Řevnice uzavřelo již v roce 2017 dohodu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy 
Řevnice uzavřenou s obcí Zadní Třebaň (interní číslo smlouvy je 2043). 
Znění vyhlášky bylo projednáno s odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.  
Rada města doporučila vyhlášku v předloženém znění ke schválení zastupitelstvu na svém jednání dne 
28.3.2018 (viz. zápis č. 170). 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ---- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 1/2018, kterou se stanoví část 
společného školského obvodu základní školy zřízené městem Řevnice ve znění, které je přílohou tohoto 
usnesení.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 6:  
Záměr prodeje pozemků v ulici Bory 
Zastupitelstvu města je předkládán k projednání záměr prodeje 2  pozemků v ulici Bory:  parc. č. 1463/2 o výměře 
2731 m

2
 a parc. č. 1463/4 o výměře 2661 m

2
. 

Prodej obecního majetku musí být transparentní, v tomto případě se jako nejvhodnější jeví veřejné výběrové 
řízení obálkovou metodou. Při této metodě se obvykle stanoví nejnižší požadovaná cena – tou bývá tržní cena 
stanovená znaleckým posudkem.  
Ing. Jaroslav Kubát, soudní znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí vypracoval dne 
19.3.2018 znalecký posudek č. 289/9/2018 na zjištění ceny obvyklé těchto pozemků. V posudku stanovil 
celkovou tržní cenu pozemku parc. č. 1463/2 na 2.594.450,- Kč a tržní cenu pozemku parc. č. 1463/4 na 
2.527.950,- Kč. 
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Zastupitelstvu města jsou současně předkládány ke schválení podmínky výběrového řízení včetně příloh. 
Otevírání obálek proběhne dne 19.6.2018  v 9:00 hodin. 
Rada města doporučila záměr prodeje a podmínky výběrového řízení zastupitelstvu ke schválení na svém 
jednání dne 28.3.2018 (viz. zápis č. 170). 

 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:   
p.Kvasnička – dotaz zda se dotkne pozemků propojení kanalizace do TS, p. Tamchyna – náklady na 
odkanalizování pozemků, reakce : Ing. Smrčka – pokud se bude řešit odkanalizování, bude až ve fázi pro okolní 
oblast, v podmínkách k prodeji pozemků je uvedeno,že se jedná o pozemky bez kanalizace. MgA. Reslová – 
doplnila, že část pozemku je nezastavitelná, prochází zde biokoridor a je zde i rezerva pro vytvoření krajské 
komunikace.  
Další diskuse se týkala ceny pozemků (dle znaleckého posudku 950,- Kč za 1m2), cen pozemků v jiných 
lokalitách Řevnic, určení minimální „vyvolávací“ ceny k prodeji, možnostem města v rámci výběrového řízení 
formou obálkové metody. V diskusi vystoupili: p.Kvasnička, p. Tamchyna,Ing. Smrčka, MgA. Reslová, Ing.arch. 
Čermáková ,Bc. Cvanciger, Mgr. Skripnik, Ing. Kozák, Ing. Beneš 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
  
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje prodej těchto nemovitostí: 

 pozemku parc. č. 1463/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2731 m
2 

v obci a k.ú. Řevnice včetně 
všech jeho součástí a příslušenství a to ve výběrovém řízení obálkovou metodou s nejnižší 
akceptovatelnou cenou 2.594.450,- Kč a 

 pozemku parc. č. 1463/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2661 m
2 

v obci a k.ú. Řevnice včetně 
všech jeho součástí a příslušenství a to ve výběrovém řízení obálkovou metodou s nejnižší 
akceptovatelnou cenou 2.527.950,- Kč. 

Zastupitelstvo města schvaluje podmínky výběrového řízení obálkovou metodou v přiloženém znění. 
Zastupitelstvo města jmenuje výběrovou komisi ve složení MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Alice Bečková, 
Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Petr Hartmann a Věra Jaskevičová. Náhradníci: Jan Kadlec.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 7: 
Rozpočtové opatření č. 3/2018 – návrh 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 3/2018, které upravuje schválený 
rozpočet na rok 2018 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 936.343,60 Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2018 na straně příjmů 82.852.715,60 Kč (82.853 tisíc Kč) a na straně výdajů 
97.686.240,13 Kč (97.686 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna 
stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 101.220.770,13 Kč (101.221 tisíc Kč) a 
s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí 
výdaje 101.220.770,13 Kč (101.221 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených 
v minulých (předchozích) letech.“  
Návrh rozpočtového opatření č. 3/2018 byl projednán na jednání rady města dne 11.4.2018. Ve finančním výboru 
dne 18.4.2018. 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ------ 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2018, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2018 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 936.343,60 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí 
rozpočet města na rok 2018 na straně příjmů 82.852.715,60 Kč (82.853 tisíc Kč) a na straně výdajů 
97.686.240,13 Kč (97.686 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 101.220.770,13 Kč (101.221 tisíc 
Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků) činí výdaje 101.220.770,13 Kč (101.221 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních 
prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
*Poznámka pro záznam: v usnesení byla chybně přečtena částka strany příjmů. V textu zapsáno správně.  
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 K bodu 8: 
Záměr –  podání žádosti o dotaci na realizaci  projektu  „Stezek pro terénní cyklistiku – Singletrack a 
sportovního  zázemí a parkoviště“ 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení záměr podání žádosti na Středočeský kraj o individuální dotaci k 
realizaci stezek pro terénní cyklistiku v městských lesích a vybudování sportovního zázemí a parkoviště.   
Na tyto stezky je hotový projekt a rozpočet, v běhu jsou souhlasy dotčených organizací a žádost o územní 
souhlas. Stezka s projektovanou délkou 15 km bude vedena lesním terénem tak, aby umožnila komfortní 
návaznost na případné budoucí projekty okolních obcí a zohlednila již existující stezky a pěšiny v lese.  Cílem 
tohoto projektu je především vytvořit atraktivní trasu pro cyklisty na horských kolech a také, jako velmi důležitý 
aspekt, nastavit konkrétní pravidla současného neřízeného pohybu cyklistů v této části lesů Brd a tím zajistit 
bezpečné rekreační využití lesa širokou veřejností. Město tímto projektem pomáhá kraji s naplněním opatření ke 
splnění Cíle 1.- Výstavba a údržba cyklistické infrastruktury v souladu s platným Generelem cyklistických tras a 
cyklostezek na území Středočeského kraje, kde je „řevnický“ singletrack již zakreslen. Rozpočet výstavby tras 
v lese  činí podle projektu 4.895.000,-Kč.  
Součástí projektu bude také vybudování potřebného zázemí  na dvou místech v Řevnicích. Prvním je parkovací 
plocha pro 50 – 60 vozidel v prostoru deponie pod hřbitovem (část parc.č. 1464/4), odkud povede stoupací trasa 
k nájezdu na singletrack a zároveň bude sloužit k odklonění zatížení města parkujícími vozidly. Další související 
infrastruktura by měla vzniknout na městském pozemku pod Palackého náměstím (část parc.č. 2689/24), kde by 
došlo k využití stávajících staveb (bývalé drážní domky bez označení) rekonstrukcí pro sociální zázemí toalety, 
sprchy, šatny, úložné skříňky a mytí kol případně možnost základního servisu. Předběžný odhad nákladů  na tyto 
infrastrukturní položky činí 5 milionů korun.  
Zástupci města projednali projekt  s náměstkem hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů a s radním pro 
oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu.   Na základě projednání a předložených dokumentů  je  
pravděpodobná možnost získání rozhodující části dotace na realizaci projektu. Město má záměr požádat o 
souhrnnou individuální dotaci na projekt  v celkové hodnotě  10 mil. korun (očekávané spoluúčast města  15 - 
20%). Zastupitelstvo kraje by se žádostí města mělo zabývat v červnovém termínu. Realizace by byla 
pravděpodobně rozdělena na více etap.  

 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
p. Kvasnička – o kolik se bude žádat a jaká je cena v projektu? Jaký je přínos pro město? Výše spoluúčasti města 
1,5 – 2 milony? Reakce: Ing. Smrčka – žádáme o 10 milionů, projekt na terénní cyklostezky činí 5 milionů + 
odhad 5 milionů na další náklady (vybudování zázemí). Přínosem je podpora podnikání a také řešení likvidace 
deponie pod hřbitovem. MgA. Reslová – zároveň se vyřeší i parkování pro hřbitov.  
p. Kvasnička – s akcí nesouhlasí, investice by směroval jinam.  
Ing. Kozák – peníze od turistů (cyklistů) jdou nyní do jiných obcí, vidí přínos. p.Tamchyna – souhlasí s výstavbou, 
zajímá ho provozování zázemí? Reakce: Ing. Smrčka – město by vybudovalo a předalo ke správě jinému 
subjektu, nepočítá s financováním.   
p. Kvasnička – dotaz na udržitelnost projektu? Následná údržba stezky? Ing. Smrčka – kraj je s projektem 
obeznámen, řešilo by se individuální dotací, podmínky na udržitelnost tedy zatím neznáme. Údržbu stezek by 
ráda vzala za své místní komunita cyklo nadšenců. Mgr. Skripnik – jistá forma singletracku zde v lese již 
v podstatě ilegálně existuje. Kultivace by mohla pomoci např. v místech, kde se kříží s pěší stezkou. p.Kvasnička 
– neví, zda kultivace pomůže, když už nyní není město schopno vyřešit např. pohyb čtyřkolek, navíc udává 
příklad nepříliš zdařilé krajské dotace Vrch Bělá.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
  
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Stezky pro terénní 
cyklistiku – Singletrack, sportovní zázemí a parkoviště.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 9: 
Diskuse  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Zasedání ZM se zúčastnila skupina občanů žijící v okolí připravované výstavby projektu „Vily Řevnice“. Občané 
přednesli své námitky k výstavbě, zajímali se o postoj města k výstavbě v souvislosti s dělením a velikostí parcel, 
platným územním plánem atd.  
Reakce: Ing. Smrčka – zrekapituloval vývoj projektu – investor předložil PD v určité fázi rozpracovanosti, PD byla 
konzultována se stavebně urbanistickou komisí a městskou architektkou. Oba subjekty se k PD vyjádřili a poté 
vydalo město souhlasné stanovisko s podmínkou uzavření plánovací smlouvy, ve které se investor zaváže 
vybudovat veškerou veřejnou infrastrukturu. Plánovací smlouva byla poté předložena zastupitelstvu ke schválení. 
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Stavební úřad vydal ke stavbě zamítavé stanovisko, investor se odvolal, nyní byl projekt vrácen zpět s vyjádřením 
odboru územního rozvoje, že neodporuje stávajícímu územnímu plánu. Ve stavebním řízení tedy budou moci 
občané i spolky vznést své námitky.  
Občanská iniciativa má dojem, že nově plánovaný projekt díky velikosti pozemku nezapadá do charakteru ostatní 
zástavby. Pro zastupitele připravili svou „analýzu“ resp. fotokoláž pohledu na ulici Sochorova včetně plánovaných 
domů. Z jejich pohledu dojde ke zhuštění zástavby, zvýšení provozu vozidel a také je zajímá jak je vyřešena voda 
na pozemku (jedná se o podmáčenou louku).  
Reakce: Ing. Smrčka – voda z pozemku je podle projektu odvedena dešťovou kanalizací.  
Občané by rádi věděli, jakým způsobem se rada města vyjádří k dělení pozemků? Poukazují na nově 
připravovaný ÚP kde je počítáno s podstatně větší velikostí pozemků.  
Reakce: Ing. Smrčka – opakuje, že město již k projektu vydalo souhlasné stanovisko. Na jeho základě investor 
dokončil PD a podal ji na stavební úřad.  
p. Kvasnička – městský úřad se vyjádřil kladně? Na jakém základě? 
Ing. Smrčka – podklady stavebně urbanistické komise, doporučení rady města.  
p. Kvasnička – žádá o zaslání vyjádření stavebně urbanistické komise a města pro zastupitele.  
V další diskusi se řešil stávající územní plán, pojem charakteristika území vzhledem k velikosti budoucích parcel.  
p. Kvasnička – podotýká,že parcely na projektu počítají s výměrou cca 300 – 350 m2, změna ÚP č.2 se dělala 
proto, aby se zabránilo výstavbě na malých pozemcích. Pozemky u chat při převodu na stavbu RD mohou mít 
minimálně 450 m2 (rozhoduje RM). Upozorňuje na vůle i v nově připravovaném ÚP, obává se zahuštění 
zástavby. 
Mgr. Skripnik – znovu zrekapituloval, jaké kroky město podniklo, než vydalo souhlasné stanovisko k projektu 
(konzultace s komisí, městskou architektkou), přislíbil, že znovu společně s městskou architektkou překontroluje 
zapracování požadovaných změn v odevzdaném projektu pro stavební řízení.  
Diskuse trvala přibližně 35 minut.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 

 K bodu 10 
Různé  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička -  bylo by možné zasypání děr v ulici K. Čapka a dalších okolních ulic kde je 
prašný povrch. 
 
 

 K bodu 11 

Závěr 
Starosta ukončil nahrávání ve 20:35  hodin.  
 
Starosta přítomné informoval, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne:  25.6. 2018 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 19.4.2018  ve 20: 35 hodin. 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne : 19.4.2018 
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Unesení 

přijatá na zasedání  Zastupitelstva města Řevnice č.27  dne 19.4.2018 
 

Zastupitelstvo města Řevnice 
 
A) SCHVALUJE:  

 záměr podání žádosti o dotaci na akci „Úprava pěší stezky Burešovky II. etapa.“  

 záměr podání žádosti o dotaci na akci „Lesní cesta Strážný vrch“ 
 

 prodej těchto nemovitostí: 

- pozemku parc. č. 1463/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2731 m
2 

v obci a k.ú. Řevnice včetně 
všech jeho součástí a příslušenství a to ve výběrovém řízení obálkovou metodou s nejnižší 
akceptovatelnou cenou 2.594.450,- Kč a 

- pozemku parc. č. 1463/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2661 m
2 

v obci a k.ú. Řevnice včetně 
všech jeho součástí a příslušenství a to ve výběrovém řízení obálkovou metodou s nejnižší 
akceptovatelnou cenou 2.527.950,- Kč. 

Zastupitelstvo města schvaluje podmínky výběrového řízení obálkovou metodou v přiloženém znění. 
Zastupitelstvo města jmenuje výběrovou komisi ve složení MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Alice Bečková, 
Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Petr Hartmann a Věra Jaskevičová. Náhradníci: Jan Kadlec 
 

 Rozpočtové opatření č. 3/2018, které upravuje schválený rozpočet na rok 2018 tak, že se na straně 

příjmů i výdajů zvyšuje o částku 936.343,60 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na 

rok 2018 na straně příjmů 82.852.715,60 Kč (82.853 tisíc Kč) a na straně výdajů 97.686.240,13 Kč 

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

krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 101.220.770,13 Kč (101.221 tisíc Kč) a 

s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 

prostředků) činí výdaje 101.220.770,13 Kč (101.221 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních 

prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech 

 záměr podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Stezky pro terénní cyklistiku – 
Singletrack, sportovní zázemí a parkoviště.“ 

 

B) VYDÁVÁ: 
 obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského 

obvodu základní školy zřízené městem Řevnice ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

 

 

 
Zapisovatel: Petra Karešová 

 
 
                                                                     Ověřovatelé zápisu: 

 
 

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


