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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 25.6.2018 v budově Zámečku 

 
 
Přítomní zastupitelé: Ing. Tomáš Smrčka (starosta), Ing. Petr Hartmann, Iveta Kovářová, Libor Kvasnička, 
MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Petr Kozák, Martin Tamchyna, MgA. Marie Reslová (příchod 19.24), Ing. arch. 
Alice Čermáková, Ing. Jan Lojda Ph.D.(příchod 19.35) 
Omluvení zastupitelé: Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D., Bc. Miroslav Cvanciger, Ing. Jiří Buchal, MVDr. Vojtěch 
Veverka 
Nepřítomní zastupitelé: Ing. Josef Beneš 
Hosté: pí. Jaskevičová – vedoucí ekonomického odboru 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  25.6.2018            v 19:10 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  25.6.2018          ve 22 : 55 hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 9 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) Výsledky hospodaření společnosti EKOS za rok 2017 a výroční zpráva  
7) Počet členů Zastupitelstva města Řevnice na volební období 2018 – 2022 
8) Účetní závěrka za rok 2017           
9) Závěrečný účet města Řevnice za rok 2017 – návrh   
10) Rozpočtové opatření č. 4/2018 - návrh    
11) Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 - k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, k ochraně 

ovzduší, veřejné zeleně a regulaci pyrotechniky 
12) Revokace usnesení č.  7 ze zasedání ZM dne 19.3.2018 – Nabídka ÚZSVM k odkupu dvojité hrobky 
13) Diskuse (45 minut) 
14) Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav čp.29 na výměnu parketové podlahy v sále 
15) Návrh směny pozemků mezi Klášterem dominikánů Praha a městem Řevnice 
16) Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Hlásná Třebaň a městem Řevnice o výkonu úkolů obecní policie 
17) Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Středočeským krajem a městem Řevnice 
18) Dodatek č. 3 ke smlouvě o převodu nemovitostí mezi městem Řevnice a 2 Q spol. s r.o.  
19) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3553/1 o výměře 206 m2 
20) Změna stanov z.s. Turistická oblast Brdy a Podbrdsko  
21) Výsledky výběrového řízení na prodej pozemků parc.č. 1463/2 a parc.č. 1463/4 v k.ú. Řevnice 
22) Různé 
23) 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 8 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: MUDr. Jaroslava Dercová a Martin Tamchyna 
Hlasování o tomto návrhu. 
 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu MUDr. Jaroslavu Dercovou a Martina 
Tamchynu. 
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Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. arch. Alice Čermáková a Iveta Kovářová 
Hlasování o tomto návrhu. 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo schválilo návrhovou komisi ve složení: Ing. arch. Alice Čermáková  
a Iveta Kovářová.  
 
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 nebo na vypuštění bodů z programu zasedání zastupitelstva. 
Starosta informoval přítomné zastupitele o změně názvu u bodu č.15, původní název „Návrh směny pozemků 
mezi Klášterem dominikánů Praha a městem Řevnice“ se mění na „Směna pozemků mezi Klášterem dominikánů 
Praha a městem Řevnice“ neboť obsahem bodu je schválení směnné smlouvy nikoli návrhu (ten již byl 
zastupitelstvem odsouhlasen), dále starosta navrhuje dodatečně zařadit na program zasedání jako bod č.22  - 
Přijetí dotace z MŽP na akci: „Kompostéry Řevnice“ ,jako bod č.23-  Uvolnění finančních prostředků z fondu 
oprav č.p. 27 na výměnu plynových kotlů a jako bod č.24 – Informaci o podání žádosti o dotaci – 
„Efektivní,bezpečné a atraktivní Řevnice“ a jako bod č. 25 - Přijetí dotace z MMR na akci „Výstavba a 
modernizace terminálu – přestupního uzlu – město Řevnice“ 
 
Žádné další návrhy ani námitky nebyly podány. 
 
Starosta dává hlasovat o tomto návrhu. 

Pro: 8 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) Výsledky hospodaření společnosti EKOS za rok 2017 a výroční zpráva  
7) Počet členů Zastupitelstva města Řevnice na volební období 2018 – 2022 
8) Účetní závěrka za rok 2017           
9) Závěrečný účet města Řevnice za rok 2017 – návrh   
10) Rozpočtové opatření č. 4/2018 - návrh    
11) Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 - k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, k ochraně 

ovzduší, veřejné zeleně a regulaci pyrotechniky 
12) Revokace usnesení č.  7 ze zasedání ZM dne 19.3.2018 – Nabídka ÚZSVM k odkupu dvojité hrobky 
13) Diskuse (45 minut) 
14) Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav č.p.29 na výměnu parketové podlahy v sále 
15) Směna pozemků mezi Klášterem dominikánů Praha a městem Řevnice 
16) Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Hlásná Třebaň a městem Řevnice o výkonu úkolů obecní policie 
17) Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Středočeským krajem a městem Řevnice 
18) Dodatek č. 3 ke smlouvě o převodu nemovitostí mezi městem Řevnice a 2 Q spol. s r.o.  
19) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3553/1 o výměře 206 m2 
20) Změna stanov z.s. Turistická oblast Brdy a Podbrdsko  
21) Výsledky výběrového řízení na prodej pozemků parc.č. 1463/2 a parc.č. 1463/4 v k.ú. Řevnice 
22) Přijetí dotace z MŽP na akci „Kompostéry Řevnice“ 
23) Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav č.p.27 na výměnu plynových kotlů 
24) Informace o podání žádosti o dotaci – „Efektivní,bezpečné a atraktivní Řevnice“  
25) Přijetí dotace z MMR na akci „Výstavba a modernizace terminálu – přestupního uzlu – město 

Řevnice“ 
26) Různé 
27) Závěr 
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 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 zpráva o činnosti Rady města Řevnice v období 8.2.2018 – 6.6.2018. 
 
19.24 – příchod MgA. Reslová – přítomno 9 zastupitelů, 19.35 – příchod Ing. Lojda – přítomno 10 zastupitelů  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: MUDr. Dercová – dotazy k navýšení počtu zaměstnanců MěÚ a s tím souvisejících 
finančních nákladů, výjimku z OZV na hlučné činnosti, plánovací smlouvu k projektu Vily Řevnice (připomíná své 
dotazy ze zasedání ZM č.25), kdo vydává vyjádření za město k projektům?  Reakce: Ing. Smrčka, MgA. Reslová, 
Ing.arch. Čermáková  
p.Pavlovský (za petenty z lokality Pod lesem) – přednesl několik dotazů na zastupitele ohledně souhlasného 
stanoviska města k projektu.  
V diskusi dále vystoupili: p.Kvasnička, p. Sudek, p. Černý, p. Tamchyna. Obsahem bylo aktuální znění územního 
plánu (resp. platné změny č.2) v souvislosti s velikostmi pozemků v lokalitě Pod lesem, možnost vzniku obratiště 
v ulici Sochorova, důvody pro souhlasné stanovisko města k projektu, práce městského architekta, případná 
změna projektu (zda město znovu vstoupí do řízení), postoje občanů a rady města, rozdíly mezi pohledem 
zastupitele jako občana a veřejného činitele.    
  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.  
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 8.2.2018  – 6.6.2018“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 4 
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
Kontrolní výbor se od posledního zasedání zastupitelstva města Řevnice nesešel.  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----- 
 
Bez usnesení  
 
 

 K bodu 5 
Zpráva o činnosti Finančního výboru 
Finanční výbor se v období 2/2018 – 6/2018 sešel dne 16.3.2018 kdy projednal rozpočtové opatření č.2/2018 a 
dále 11.4.2018 projednal FV rozpočtové opatření č. 3/2018.Obě rozpočtová opatření byla doporučena 
zastupitelstvu města ke schválení. Dne 24.6.2018 se finanční výbor zabýval projednáním rozpočtového opatření 
č.4/2018, návrhem Závěrečného účtu města  Řevnice za rok 2017 a Účetní závěrkou města za rok 2017. 
Všechny dokumenty doporučuje FV ke schválení zastupitelstvu města.   
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ----- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

 K bodu 6:  
Výsledky hospodaření společnosti EKOS za rok 2017 a výroční zpráva  
Rada města na svém jednání dne 6.6.2018 (zápis č. 179) projednala a schválila řádnou účetní závěrku 
společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za rok 2017, předloženou jednatelem společnosti EKOS Řevnice spol. 
s r.o. Ing. Kodymem. Podle přijatých pokynů není v tomto roce účetní závěrka ověřena auditem, neboť se 



4 

 

předpokládá, že bude proveden v rámci připravovaných změn v roce 2018. Podle předložených výsledků 
hospodaření byl plán pro rok 2017 splněn.Členění výsledků jednotlivých středisek je patrné v tabulce, která je 
součástí podkladového materiálu. Zároveň je pro informaci přiložen i výsledek porovnání všech položek výpočtu 
cen vodného a stočného za rok 2017 ve smyslu §36 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích. 
V souvislosti s uzavřením hospodaření předchozího roku je třeba rozhodnout o vypořádání HV. Rada města 
schválila (dle předloženého návrhu Ing. Kodyma) uhrazení plánu odpovídající ztráty roku 2017 takto:  
 
Nerozdělený zisk minulých let (účet 428015)  ………………….. 11 232 204,00 
Výsledek hospodaření roku 2017 (ztráta)       …………………..   -    443 971,93 
--------------------------------------------------------------------------------------------  
Nerozdělený zisk po vypořádání výsledků      ……………         10 788 232,07 
 
Dále v návaznosti na předloženou účetní závěrku byla předložena a radou města schválena také výroční zpráva 
společnosti EKOS Řevnice za rok 2017. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička – dotaz na stav transformace spol. EKOS? Ing.Smrčka – aktuálně je 
k dispozici ocenění majetku, které po kontrole bude předloženo pracovní skupině.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. 
s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, Řevnice za rok 2017 a výroční zprávu za rok 2017.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 7: 
Počet členů Zastupitelstva města Řevnice na volební období 2018 – 2022 
Podle § 67 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, musí zastupitelstvo města na každé volební období stanovit počet 
členů zastupitelstva obce a to nejpozději do 85 dnů přede dnem konání voleb do zastupitelstev v obcích. Podle § 
68 zákona o obcích má mít zastupitelstvo obce s počtem nad 3000 a do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů 
zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce úřadu nejpozději 
do 2 dnů po jeho stanovení. 
Rada města Řevnice doporučila zastupitelstvu města svým usnesením ze dne 13.6.2018 stanovit pro příští 
volební období počet členů zastupitelstva města na 15. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města stanovuje dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, počet členů 
Zastupitelstva města Řevnice pro volební období 2018–2022 na 15 členů.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 8 
Účetní závěrka za rok 2017         
Zastupitelstvu města je předkládána ke schválení účetní závěrka za rok 2017. Na jednání rady města č. 177 dne 
23.5.2018 byla předložena informace o tom, že novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s účinností od 
01.01.2013 byla zastupitelstvům obcí nově stanovena povinnost schvalovat kromě závěrečného účtu obce také 
účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni a to poprvé za rok 2013.  
Proces schvalování závěrečného účtu za rok 2017 není schválením účetní závěrky nijak dotčen a bude probíhat 
dle platných předpisů.  
Rozsah a způsob sestavení roční účetní závěrky obcí a náplň položek jednotlivých výkazů jsou stanoveny 
prováděcí vyhláškou č. 410/2009. V rámci sestavení závěrky k rozvahovému dni 31.12.2017 byly zaúčtovány 
všechny známé účetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením města v roce 2017. Město 
zpracovalo předepsané výkazy účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2017 a v termínu je zaslalo 
prostřednictvím Krajského úřadu do CSÚIS MF ČR. Zaslané výkazy prošly nastavenými kontrolami v tomto 
systému a splňují základní výkazové a mezivýkazové vazby. (Přílohy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výsledovka, 
Fin 2 – 12 M). 
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Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ------ 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Řevnice sestavenou ke dni 31.12.2017.“  

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

 K bodu 9 
Závěrečný účet města Řevnice za rok 2017 - návrh 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh Závěrečného účtu města Řevnice za rok 2017. 
Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků (vnitřní 
předpis č.3/2014) a na základě nařízení starosty města k zahájení inventarizace majetku města Řevnice za rok 
2017 ze dne 30.11.2017 ke dni 31.12.2017. Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně 
pohledávek a závazků. Výše nehmotného a hmotného majetku v pořizovací hodnotě představovala 
843.459.466,34 Kč (viz. přehled v závěrečném účtu za rok 2017). 
V roce 2017 město nezastavilo žádný movitý majetek, neručilo svým majetkem a nehospodařilo s majetkem 
státu. Nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, neuzavřelo žádnou novou smlouvu o převzetí dluhu, o 
převzetí ručitelského závazku. Uskutečnilo pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 
Sb.). Hospodaření města za rok 2017 přezkoumal ve dnech 30. 11. 2017 a 28. 3. 2018 – 29. 3. 2018 Odbor 
interního auditu a kontroly Středočeského kraje, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) s tímto závěrem: Při přezkoumání hospodaření 
města Řevnice za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již 
byly napraveny. ( § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ----- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Řevnice za rok 2017 bez výhrad společně se 
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2017 vypracovanou Odborem 
interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Závěrečný účet je nedílnou součástí 
zápisu.“  

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 10 
Rozpočtové opatření č. 4/2018 - návrh  
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 4/2018, které upravuje schválený 
rozpočet na rok 2018 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 5.284.262,- Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2018 na straně příjmů 88.136.977,60 Kč (88.137 tisíc Kč) a na straně výdajů 
102.970.502,13 Kč (102.971 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 106.505.032,13 Kč (106.505 tisíc Kč) a 
s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí 
výdaje 106.505.032,13 Kč (106.505 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených 
v minulých (předchozích) letech.“  
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2018 byl finančním výborem projednán 24.6.2018. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: -------------- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 

 
Usnesení: 
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„Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2018, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2018 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 5.284.262,- Kč. Celkem tedy po této úpravě činí 
rozpočet města na rok 2018 na straně příjmů 88.136.977,60 (88.137 tisíc Kč) a na straně výdajů 
102.970.502,13 Kč (102.971 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 106.505.032,13 Kč (106.505 tisíc 
Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků) činí výdaje 106.505.032,13 Kč (106.505 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních 
prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech.“  

Pro: 9 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
  
 

 K bodu 11 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 - k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství, k ochraně 
ovzduší, veřejné zeleně a regulaci pyrotechniky 
Zastupitelstvu je předkládána k projednání obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 2/2018, k zajištění 
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně ovzduší a životního prostředí, zeleně v zástavbě 
a ostatní veřejné zeleně, k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti a regulaci pyrotechniky. 
Návrh vyhlášky byl zaslán odboru kontroly a dozoru MV k právnímu rozboru. Návrh vyhlášky je v souladu 
s právním rozborem. Návrh vyhlášky byl dle právního rozboru upraven tak, aby nebyl v rozporu se zákonem.  
Rada města Řevnice doporučila zastupitelstvu města vydat vyhlášku svým usnesením ze dne 27.4.2018.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p.Kvasnička – na čí podnět vyhláška vzniká? Nevidí přínos, naopak větší zátěž – např. by 
bylo nutné žádat o sadbu každé rostliny na veřejném prostranství.  p. Tamchyna – vyhláška mu nevadí, ale je 
také nutná určitá tolerance mezi obyvateli,MUDr. Dercová – zastává názor, že již nyní existuje rozdílný přístup 
rady města při udělování výjimek ze stávající vyhlášky  u různých občanů a tudíž novou vyhlášku nepodporuje 
/viz zamítnutí žádosti  občance Řevnic  radou města dne 6.6.2018 a předchozí udělení výjimky společnost 2Q/. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení:  
„Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 2/2018, k zajištění udržování 
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně ovzduší a životního prostředí, zeleně v zástavbě a 
ostatní veřejné zeleně, k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti a regulaci pyrotechniky ve 
znění, které je přílohou tohoto usnesení.“ 

Pro: 7 Zastupitelů 

Proti: 2 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Návrh byl zamítnut - usnesení nepřijato.  
 

 K bodu 12 
Revokace usnesení č.  7 ze zasedání ZM dne 19.3.2018 – Nabídka ÚZSVM k odkupu dvojité hrobky 
Na město se v únoru 2018 obrátil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) s žádostí o 
vyjádření k nabídce na odkoupení hrobky na hrobovém místě č. 927-928 na řevnickém hřbitově. Město je 
vlastníkem pozemku, na kterém se hrobka nachází. Na základě znaleckého posudku činí kupní cena hrobky 
19.000,- Kč (znalecký posudek, fotografie – viz. podklady). 
Hrobka je nemovitost. V hrobce jsou uloženy ostatky 5 zemřelých osob (4 rakve, 1 urna), nájemné je uhrazeno do 
3.5.2024. Poslední pohřbení do hrobky v rakvi proběhlo v roce 1969, tzn. před 49 lety. 
Rada města původně na svém jednání 7.3.2018 nedoporučila zastupitelstvu města ke schválení odkup této 
hrobky za cenu 19.000,- Kč. Zastupitelstvo města dne 19.3.2018 odkup hrobky od Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových neschválilo.  
Následně získal městský úřad informace od odborníka v oblasti pohřebnictví, ze kterých vyplývá, že je vhodné, 
aby obec měla vlastní hrobku. Dle sdělení ÚZSVM je možné nabídku k odkupu hrobky využít.  
Dle §5 zákona o pohřebnictví platí, že nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí pohřbení těla zemřelého 
žádný vypravitel pohřbu, nebo nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do 1 týdne od zjištění úmrtí, zajistí pohřbení 
slušným způsobem podle místních zvyklostí obec, na jejímž území k úmrtí došlo nebo bylo tělo zemřelého 
nalezeno, případně vyloženo z dopravního prostředku. Jde o tzv. sociální pohřeb. Tělo zemřelého, u něhož 
nebyla zjištěna totožnost, může být pohřbeno pouze uložením do hrobu nebo hrobky. Je-li prokázáno, že se 
jedná o tělo zemřelého státního příslušníka cizího státu, může obec zajistit jeho zpopelnění v krematoriu až po 
obdržení souhlasu příslušného státu s tímto druhem pohřbení na území České republiky; pokud obec tento 
souhlas do 1 měsíce od oznámení úmrtí neobdrží, zajistí pohřbení uložením do hrobu nebo hrobky. Tyto činnosti 
jsou zajišťovány obcí v přenesené působnosti. Z tohoto důvodu je vhodné mít tzv. obecní hrobku, kam lze ve 
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výše uvedených případech pohřbívat (v případě hrobky je pohřbívání i případná exhumace kvůli identifikaci 
zemřelého jednodušší – odpadá kopání). 
Na hrobce jsou nové žulové krycí desky a náhrobek. Stav podzemní části hrobky není znám, ale dle zkušeností 
kameníka p. Kischera jsou u hrobek na řevnickém hřbitově většinou v dobrém technickém stavu. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička, p. Tamchyna, Ing. Smrčka – diskuse o potřebnosti vlastnictví hrobky městem, 
četnosti sociálních pohřbů, novele zákona o pohřebnictví, výhodnosti nabídky.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města mění své usnesení přijaté na zasedání dne 19.3.2018 pod bodem 7), kterým 
neschválilo odkoupení dvojité hrobky č. 927-928 na řevnickém hřbitově za cenu 19.000,- Kč od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových takto: Zastupitelstvo města schvaluje odkup hrobky na 
hrobovém místě č. 927-928 na řevnickém hřbitově za cenu 19.000,- Kč od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových.“ 

Pro: 7 Zastupitelů 

Proti: 1 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Návrh byl zamítnut - usnesení nepřijato.  
 
 

 K bodu 13  

Diskuse (45 minut)  
V diskusi vystoupili:p Kvasnička – dotazy k pokládce nových elektro rozvodů v ul. Čs. armády a okolí. Poukazuje 
na vhodnost lepší kontroly pracovníků, kvůli případným špatně provedeným úkonům. 
  
 

 K bodu 14 

Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav č.p. 29 na výměnu parketové podlahy v sále 
Zastupitelstvu města je předkládána ke schválení žádost o uvolnění finančních prostředků na výměnu parketové 
podlahy v sále budovy č.p. 29. Podlaha sálu je dlouhodobě poškozena a je opakovaně předmětem závad 
v zápisu z kontroly  BOZP. Odhadované celkové náklady na výměnu podlahy činí cca 480 000,- Kč vč. DPH. ZUŠ 
Řevnice, která má prostory v dlouhodobém užívání nabízí na tuto opravu uvolnění prostředků z rezervního fondu 
(převodem do investičního fondu) částku 191 918,35 Kč. Ve Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 
29 je ke dni 11.6.2018 částka ve 591 761,50 Kč.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Tamchyna – dotaz zda byl vypracován nějaký posudek k opravě podlahy? Jakým 
způsobem bude oprava probíhat (technologie – lepení nebo polštáře)? Je třeba brát v potaz účel sálu, nejedná se 
pouze o koncertní, ale také taneční sál. Reakce: pí. Kovářová,Ing. Smrčka, MgA. Reslová, Ing.arch. 
Čermáková,p. Kvasnička – ředitelka ZUŠ předložila předběžné nabídky po konzultaci s odbornými firmami, 
nabídky nejsou definitivní, konečné výběrové řízení bude vypisovat město a je tedy prostor pro přípravu zadání 
s konkrétními parametry.  
  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
 
Usnesení: 
 „Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč na výměnu 
parketové podlahy v sále Zámečku z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 29.“   

Pro: 9 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 

 K bodu č. 15 
Směna pozemků – mezi Klášterem dominikánů Praha a městem Řevnice 
Zastupitelstvu je předkládána ke schválení směna 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. Starosta města na základě 
aktuálně obnoveného jednání předkládá seznam pozemků v majetku města Řevnice a v majetku Kláštera 
dominikánů Praha, které by měly být směněny. Tabulka s přehledem směňovaných pozemků je součástí 
podkladů pro jednání zastupitelstva.  
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Zastupitelstvo na svém jednání dne 25.9.2017 schválilo záměr směny pozemků, v průběhu dalších jednání však 
došlo ke změně směňovaných pozemků a také v té době ještě nebyly vypracovány znalecké posudky na 
stanovení ceny obvyklé směňovaných pozemků.  
Město Řevnice vloží do směny 10 pozemků o celkové výměře 49373 m

2
, u kterých byla znaleckým posudkem č. 

6-100/2018 vypracovaného dne 10.4.2018 Ing. Františkem Ulrichem stanovena cena obvyklá 836.176,- Kč. 
Klášter dominikánů Praha vloží do směny 27 pozemků o celkové výměře 54243 m

2
, u kterých byla znaleckým 

posudkem č. 284/4/2018 vypracovaného dne 22.1.2018 Ing. Jaroslavem Kubátem stanovena cena obvyklá 
667.910,- Kč. Klášter dominikánů Praha tedy zaplatí městu Řevnice finanční dorovnání ceny směňovaných 
pozemků ve výši 168.266,- Kč. 
Záměr směny v aktuálním znění byl zveřejněn na úřední desce úřadu dne 1.6.2018. 

 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Tamchyna – dotaz na vypracování znaleckého posudku a na povahu směňovaných 
pozemků, změna rozsahu směny – důvod? Reakce: Ing. Smrčka, MgA. Reslová – odhady byly zpracovány 
„křížem“ (tedy naše pozemky odhadce dominikánů, jejich pozemky odhadce města), město získá louky nad 
Lesním divadlem a vodní zdroje, původní návrh směny vycházel s velkým doplatkem ze strany Kláštera 
dominikánů, který nebyli ochotni akceptovat, proto došlo ke změně.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje: 

 směnu těchto pozemků v k.ú. Řevnice ve vlastnictví města Řevnice:  
- parc. č. 3683/3 o výměře 17101 m

2
,
 
orná půda, 

- parc. č. 3684/4 o výměře 140 m
2
, ostatní plocha,  

- parc. č. 3685/10 o výměře 32 m
2
, orná půda, 

- parc. č. 3684/6 o výměře 8 m
2
, ostatní plocha, 

- parc. č. 3685/8 o výměře 2046 m
2
, orná půda, 

- parc. č. 3685/6 o výměře 9646 m
2
, orná půda, 

- parc. č. 3685/3 o výměře 38 m
2
, orná půda, 

- parc. č. 3635/12 o výměře 2996 m
2
, trvalý travní porost, 

- parc. č. 3635/11 o výměře 16513 m
2
, trvalý travní porost,

 
 

- parc. č. 3634/1 o výměře 853 m
2
, ostatní plocha, 

za tyto pozemky v k.ú. Řevnice ve vlastnictví Kláštera dominikánů Praha: 
- parc. č. 3599/29o výměře 2452 m

2
, lesní pozemek, 

- parc. č. 3599/40 o výměře 797 m
2
, lesní pozemek, 

- parc. č. 3574/16 o výměře 6965 m
2
, lesní pozemek, 

- parc. č. 3574/20 o výměře 38 m
2
, lesní pozemek, 

- parc. č. 3599/19 o výměře 948 m
2
, lesní pozemek, 

- parc. č. 3599/23 o výměře 2392 m
2
, lesní pozemek, 

- parc. č. 3602/4 o výměře 104 m
2
, lesní pozemek, 

- parc. č. 3613/7 o výměře 525 m
2
, lesní pozemek, 

- parc. č. 3574/21 o výměře 1154 m
2
, lesní pozemek, 

- parc. č. 3598/10 o výměře 101 m
2
, lesní pozemek, 

- parc. č. 3598/13 o výměře 9 m
2
, lesní pozemek, 

- parc. č. 3605/6 o výměře 61 m
2
, lesní pozemek, 

- parc. č. 3599/22 o výměře 296 m
2
, lesní pozemek, 

- parc. č. 3599/24 o výměře 68 m
2
, lesní pozemek, 

- parc. č. 3599/27 o výměře 325 m
2
, lesní pozemek, 

- parc. č. 3599/35 o výměře 74 m
2
, lesní pozemek, 

- parc. č. 3613/3 o výměře 20 m
2
, lesní pozemek, 

- parc. č. 3614/3 o výměře 18887 m
2
, trvalý travní porost, 

- parc. č. 3614/4 o výměře 720 m
2
, trvalý travní porost, 

- parc. č. 3610/3 o výměře 17508 m
2
, trvalý travní porost, 

- parc. č. 3610/1 o výměře 58 m
2
, trvalý travní porost, 

- parc. č. 3601/5 o výměře 164 m
2
, trvalý travní porost, 

- parc. č. 3603/1 o výměře 60 m
2
, trvalý travní porost, 

- parc. č. 3603/3 o výměře 195 m
2
, trvalý travní porost, 

- parc. č. 3603/5 o výměře 125 m
2
, trvalý travní porost, 

- parc. č. 3601/1 o výměře 171 m
2
, trvalý travní porost, 

- parc. č. 3600/1 o výměře 26 m
2
, trvalý travní porost, 

a to s finančním dorovnáním 168.266,- Kč městu Řevnice.  
Město Řevnice vloží do směny 10 pozemků o celkové výměře 49373 m

2
, u kterých byla znaleckým 

posudkem č. 6-100/2018 vypracovaným dne 10.4.2018 Ing. Františkem Ulrichem stanovena cena 
obvyklá 836.176,- Kč, Klášter dominikánů Praha vloží do směny 27 pozemků o celkové výměře 54243 
m

2
, u kterých byla znaleckým posudkem č. 284/4/2018 vypracovaným dne 22.1.2018 Ing. Jaroslavem 

Kubátem stanovena cena obvyklá 667.910,- Kč.“ 



9 

 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 

 K bodu 16 
Veřejnoprávní smlouva s obcí Hlásná Třebaň o výkonu úkolů obecní policie 
Zastupitelstvu je předkládána k projednání a schválení veřejnoprávní smlouva mezi městem Řevnice a obcí 
Hlásná Třebaň o zajišťování činnosti obecní policie podle zákona o obecní policii. Na základě této smlouvy bude 
vykonávat Městská policie Řevnice úkoly obecní policie stanovené zákonem 553/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, nebo zvláštním zákonem na území obce Hlásná Třebaň, zejména při zajištění místních záležitostí 
veřejného pořádku v rámci působnosti obce. 
Smlouva je uzavřena dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje  o udělení 
souhlasu k uzavření této smlouvy.  
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou se 4 měsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1.1.2019 (obec Hlásná 
Třebaň musí vypovědět veřejnoprávní smlouvu uzavřenou s městem Černošice). Výkon služby bude prováděn 
zpravidla jednočlennou hlídkou v rozsahu 10 hodin týdně za úhradu 400,- Kč za hodinu, tj. 208.000,- Kč za 
kalendářní rok.  
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schválilo uzavření smlouvy na svém zasedání dne 9.5.2018.  
Rada města Řevnice doporučila návrh smlouvy zastupitelstvu ke schválení na svém jednání dne 30.5.2018 (viz. 
zápis č. 178). 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice, IČ: 00241636 a 
obcí Hlásná Třebaň, IČ: 00233234 s účinností od 1.1.2019 na dobu neurčitou se 4 měsíční výpovědní 
lhůtou v předloženém znění, jejímž předmětem je zabezpečení  výkonu činnosti Městské policie Řevnice 
podle zákona o obecní policii na území obce Hlásná Třebaň v rozsahu 10 hodin týdně (zpravidla 
jednočlennou hlídkou) za úhradu 400,- Kč za hodinu, tj. 208.000,- Kč za kalendářní rok.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

 K bodu 17 
Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Středočeským krajem a městem Řevnice 
Zastupitelstvu města je předkládán návrh uzavření smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů  na plánovanou 
rekonstrukci  komunikace II/115  v úseku Řevnice žel.přejezd až  Řevnice  konec města nad hřbitovem. 
Středočeský kraj plánuje rekonstrukci uvedené komunikace. V této souvislosti vzneslo město Řevnice požadavky 
na souběžnou rekonstrukci a dostavbu dešťové kanalizace. Provedení dešťové kanalizace město požaduje 
v úseku Čs.armády na místo povrchového  žlabu, dále boční odvody dešťové kanalizace do Nezabudického 
potoka a propojení dešťové kanalizace z Mníšecké do Moklického potoka  v úrovni křižovatky  u lékárny (v 
případě dešťové kanalizace platí dohoda, že kraj hradí odvod vody z komunikace a město odvod vody 
z chodníků). Dalšími požadovanými pracemi je přestavba křižovatky s komunikací II/116 u lékárny (nový tvar „T“), 
drobná úprava s doplněním přechodů v křižovatce s ulicí Komenského (platí kraj), bezpečný cyklopřejezd 
v křížení se Švabinského ulicí a bezpečný zvýšený průjezd náměstím Krále Jiřího z Poděbrad dle souběžného 
projektu úpravy náměstí (platí město). Dále je požadována souběžná rekonstrukce chodníků v  celém úseku (platí 
město, předpoklad dotace SFDI), části veřejného osvětlení  (platí město) , výměna  vodovodních řadů  v Pražské 
(80 let stáří – platí město) a v Čs.armády (100 let stáří – platí město), odvodnění prostoru před hřbitovem 
povrchovým kanálem s pojezdovým krytím  do povrchového koryta podél  komunikace (platí kraj) a napojení 
plánovaného parkoviště u hřbitova (platí město).  Rada města č. 173 dne 18.4.2018 schválila nabídku na 
zpracování  projektové dokumentace. Město Řevnice bude zadání své části stavby  schvalovat před výběrovým 
řízením.   
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička – posílal své výhrady zastupitelům (mailem), ty vyplývají z jeho práce ve FV 
kraje, kde se  řešila forma zadávání veřejných zakázek KSÚS, osobně má dojem,že není vhodné jít do jakékoliv 
soutěže s KSÚS. Smlouva mu připadá hodně obecná.   
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Reakce Ing. Smrčka – město má možnost nastavit si zadávací podmínky, smlouva je standartní, je to v podstatě 
zákonný akt, aby mohla soutěž vůbec proběhnout.  
V další diskusi se řešily podmínky smlouvy, finanční odhady nákladů akce, případné sankce, možnost vypovězení 
smlouvy, investiční plány města, zapracování akcí do rozpočtového výhledu, investiční zatížení pro nejméně 
jedno volební období – jedná se o velkou akci. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci „II/115 
Řevnice – Vižina , rekonstrukce“ mezi městem Řevnice a Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5, 
IČ: 70891095“. 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 18:  
Dodatek č. 3 ke smlouvě o převodu nemovitostí mezi městem Řevnice a 2 Q spol. s r.o.  
Zastupitelstvu je předkládáno k projednání uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o převodu nemovitostí mezi městem 
Řevnice a 2 Q spol. s r.o., který připravil JUDr. Konečný a byl projednán se společností 2 Q spol. s r.o. Obsah 
dodatku obsahuje posunutí termínu celkového dokončení projektu Corso Pod Lipami do 15.9.2018. 
Na město se obrátila společnost 2 Q se žádostí o souhlas s posunutím termínů kolaudace obytného souboru 
CORSO POD LIPAMI. Ve smlouvě o převodu nemovitostí uzavřené dne 17.12.2013 mezi městem Řevnice a 
společností 2Q (ve znění dodatku č. 2) je sjednáno, že za porušení závazku realizovat projekt ve stanovených 
lhůtách se považuje nedodržení dílčích lhůt pro následující milníky:  
- položka 10 harmonogramu: Dokončení vnějších omítek všech objektů ve lhůtě do 4.8.2017.  
- položka 17 harmonogramu: Dokončení kolaudačního řízení ve lhůtě do 3.4.2018.  
- položka 19 harmonogramu: Předání zpevněných ploch a komunikace pro pěší do 11.6.2018.  
Za porušení závazku dodržení lhůt se nepovažuje, pokud prodloužení termínu příslušného milníku město předem 
písemně odsouhlasí. 
Rada města souhlasila dne 21.6.2017 (viz. zápis č. 133) s posunutím termínu pro dokončení vnějších omítek 
všech objektů projektu Corso Pod Lipami ze 4.8.2017 na 30.11.2017 (položka 10 harmonogramu). Celkový 
termín dokončení projektu Corso Pod Lipami se neměnil. 
Rada města souhlasila dne 8.11.2017 (viz. zápis č. 151) s posunutím termínu pro dokončení vnějších omítek 
všech objektů projektu Corso Pod Lipami z 30.11.2017 na 30.3.2018 (položka 10 harmonogramu). Celkový 
termín dokončení projektu Corso Pod Lipami se neměnil.  
Celkový termín dokončení projektu zůstával stejný – 3.4.2018.  
Tento termín však nebyl dodržen a společnost 2Q žádala v několika dílčích žádostech o posunutí termínů – 
nejdříve jen o posunutí termínu dokončení vnější omítky objektu A1, ten šel ale za dokončení celého projektu; po 
výzvě požádala společnost o posunutí dokončení celého projektu, ale termín byl už v době žádosti očividně 
nereálný a dne 15.5.2018 požádala 2 Q o nové posunutí termínu dokončení. Termín pro dokončení cesty se 
nezměnil. 
Žádosti obsahují zdůvodnění zpoždění dokončení – mimo jiné vodoprávní řízení pro vybudování dešťové 
kanalizace pod železniční (tzv. protlak) tratí trvalo rok (16. 1. 2017 podána žádost Povodí Vltavy, stavební 
povolení nabylo právní moci 28.12.2017). Tento protlak se zavázala společnost 2Q vybudovat na své náklady 
oproti nepožadování zaplacení pokuty městu za prodlení s plněním dílčích lhůt realizace projektu. Další zdržení 
by způsobeno komplikacemi se statikou rekonstruované budovy č.p. 2 (objekt A1), poškozením krovu 
dřevokaznými houbami a spodní vodou v tomto objektu. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička – k připravenému dodatku má připomínky k některým bodům, chybí mu 
aktuálně vypracované právní posouzení, s předloženým dodatkem nesouhlasí.  
Reakce: Ing. Smrčka – právní posouzení dodal JUDr. Konečný až v den konání zastupitelstva (tj. 25.6.2018) 
MgA. Reslová – myslí si, že podstatné je, zda městu z prodlení vznikla nějaká škoda či nikoli, sankce byla 
v původní smlouvě nastavena hlavně z důvodu případné změny investora či bezdůvodnému protahování stavby.  
MUDr. Dercová – Podotýká, že ke změně smlouvy došlo již v průběhu stavby, kdy bylo zřejmé,že je zahájeno a 
stavba běží. Upozorňuje na skutečnost, že město na vlastní náklad vyhotovilo mnoho právních materiálů a  
převedlo část pozemků potřebných pro dokončení stavby. Penále by tedy ráda uplatnila. Nemusí se jednat o 
finanční částku, ale např. formu výstavby chodníku. 
Ing. Lojda – není mu známo o jakou výši penále by se konkrétně jednalo, ale rád by bod odložil, aby bylo možné 
se lépe připravit. Navrhuje nové znění usnesení k hlasování. Ing. Smrčka – souhlasí s vytvořením nového návrhu 
usnesení a žádá Ing. Lojdu o jeho formulaci.  
Ing. Kozák  se zdrží hlasování.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Usnesení a) k bodu č.18:  
„Zastupitelstvo požaduje do příštího zasedání zastupitelstva předložit právní posouzení ve věci 
odpuštění pokuty pro společnost 2Q a její řádové vyčíslení “ 

Pro: 9 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
Usnesení b) k bodu č.18:  
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o převodu nemovitostí uzavřené mezi 
městem Řevnice a 2 Q spol. s r.o. ze dne 17.12.2013 v přiloženém znění.“ 
 
O tomto návrhu nebylo hlasováno, usnesení tedy nevzniklo.  
  
 
 

 K bodu 19 
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3553/1 o výměře 206 m

2 

Na město se obrátil nový vlastník rodinného domu č.p. 904 JUDr. F. M. se žádostí, zda by mu město neprodalo 
část pozemku parc.č. 3553/1 o výměře 206 m

2
. Jedná se o svah podél komunikace v ulici Sportovní přiléhající 

k pozemkům parc.č. 1039/1 a parc.č. 3553/3, které tvoří zahradu rodinného domu č.p. 904. Pan M. by rád svah 
upravil způsobem, jakým jsou upraveny pozemky v ulici Sportovní na něj navazující – tj. postavit nový plot 
s opěrnou zdí. Rozdělení pozemku parc.č. 3553/1 je navrženo tak, aby lampy veřejného osvětlení zůstaly na 
pozemku města, a aby zůstal také prostor pro případné vybudování chodníku.  
Rozhodování o zveřejnění záměru je dle Ministerstva vnitra výkonem nevyhrazené pravomoci rady obce podle § 
102 odst. 3 zákona o obcích. 
Zastupitelstvo rozhoduje až o konkrétním právním jednání, tj. o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí. 
V případě některých konkrétních individuálních případů je vhodné, aby i záměr schválilo zastupitelstvo. Před 
schválením prodeje pozemku je nutné učinit kroky, které představují finanční náklady a jsou i časově náročné – 
vyhotovení geometrického plánu, vydání souhlasu (rozhodnutí) stavebního úřadu s dělením pozemku aj.  
Pro zjištění kupní ceny pozemku bude objednán znalecký posudku na určení ceny obvyklé. 
Rada města Řevnice doporučila záměr prodeje zastupitelstvu ke schválení na svém jednání dne 13.6.2018 (viz. 
zápis č. 180). 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:p. Kvasnička – má dojem,že účelem žádosti o odprodej pozemku je pouze rozšíření 
stávající parcely, nikoli nutnost výstavy nového plotu a opěrné zdi. p.Tamchyna - svah z jeho pohledu není nutné 
staticky zajišťovat. Ing. Smrčka – město trvalo na ponechání pruhu pozemku, kde je možné vybudovat chodník či 
umístit veřejné osvětlení. Ing. Lojda – pozemek je i blízko lesa a se stavbou zídky bude problém. Ing. Smrčka – 
díky výstavbě opěrné zdi by mohl v místě vzniknout prostor pro umístění chodníku. p. Tamchyna – nabízí 
variantu podmínění odkupu pozemku pro stavbu zídky výstavbou chodníku. Ing. Smrčka – vyzývá k p. Tamchynu 
k vyslovení návrhu usnesení. Další diskuse (Ing. Smrčka, Ing.arch. Čermáková,p. Kvasnička, MUDr. Dercová, 
MgA. Reslová) se týkala stavby garáže na vedlejším pozemku a dalších řešení komunikace u pozemku. Ujasnění 
zda zastupitelé souhlasí s jednáním o odkupu pozemku za podmínky uzavření plánovací smlouvy.  
  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Usnesení a) k bodu č.19:  
 „Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3553/1 v k.ú. Řevnice o výměře 206 
m

2
 dle plánku,

 
který je součástí usnesení, za podmínky výstavby chodníku v délce oddělovaného 

pozemku a minimální šíři 150 cm a uzavření plánovací smlouvy“. 

Pro: 4 Zastupitelů 

Proti: 6 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Návrh byl zamítnut - usnesení nepřijato.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3553/1 v k.ú. Řevnice o výměře 206 
m

2 
dle plánku,

 
který je součástí usnesení.“ 

Pro: 3 Zastupitelů 

Proti: 6 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Návrh byl zamítnut - usnesení nepřijato.  
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 K bodu 20: 
Změna stanov z.s. Turistická oblast Brdy a Podbrdsko 
Zastupitelstvu města je předkládán k projednání návrh upravených stanov spolku Turistická oblast Brdy a 
Podbrdsko z.s. Zastupitelstvo města Řevnice č. 24 dne 18.12.2017 schválilo stanovy a příspěvkový řád  z.s. 
Turistická oblast Brdy a Podbrdsko. Na základě projednání obcí se Středočeským  krajem, který založení spolku 
inicioval, došlo k úpravám stanov a příspěvkového řádu. Z hlediska města Řevnice se na podmínkách vstupu nic 
nezměnilo.  Nové stanovy a příspěvkový řád schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje dne 26.4.2018.  
Krajský úřad středočeského kraje zve všechny obce, podnikatelské subjekty cestovního ruchu a jiné právnické i 
fyzické osoby, které mají vztah k turismu, aby se staly jeho členy. Spolek bude fungovat jako destinační 
management regionu řídící rozvoj a marketing cestovního ruchu. Cílem spolku je přilákat více návštěvníků a 
turistů a pomoci rozvoji turistické infrastruktury. Středočeský kraj se stal zakládajícím hlavním členem spolku. 
Ministerstvo pro místní rozvoj a agentura Czech Tourism připravily systém řízení destinací v ČR, ze kterého 
vyplývá, že pouze forma spolku a některé další podmínky řízení destinace mohou vést k čerpání dotací na rozvoj 
cestovního ruchu v regionu. Město Řevnice se chce jako významná obec v lokalitě Brd aktivně od počátku podílet 
na řízení této destinace. Příspěvky obce činí cca 33000,- Kč/rok a jsou součástí rozpočtu města na rok 2018. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje upravené znění stanov, příspěvkového řádu a vstup města Řevnice do 
spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s.“. 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 21: 
Výsledky výběrového řízení na prodej pozemků parc.č. 1463/2 a parc.č. 1463/4 v k.ú. Řevnice 
Dne 19.4.2018 schválilo zastupitelstvo záměr prodeje těchto 2 nemovitostí ve výběrovém řízení obálkovou 
metodou:  

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

v  k.ú. Řevnice a to s nejnižší 
akceptovatelnou cenou 2.594.450,- Kč a 

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

v  k.ú. Řevnice a to s nejnižší 
akceptovatelnou cenou 2.527.950,- Kč. 

Zastupitelstvo současně schválilo podmínky výběrového řízení. Poslední termín pro podání přihlášek do 
výběrového řízení bylo 18.6.2018. Zastupitelstvo města dále jmenovalo výběrovou komisi ve složení MUDr. 
Jaroslava Dercová, Ing. Alice Bečková, Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Petr Hartmann a Věra Jaskevičová. Náhradník: 
Jan Kadlec. 
Do výběrového řízení se do staveného termínu nikdo s nabídkou nepřihlásil.  
Starosta navrhuje vyhlásit výběrové řízení opakovaně za stejných podmínek s termínem pro podání přihlášek 
10.9.2018.  
Složení komise pro otevírání obálek zůstane beze změny, změní se pouze osoba náhradníka. Namísto Jana 
Kadlece bude náhradníkem Petra Karešová (kancelář starosty). 
Dne 25.6.2018 přišla do podatelny MÚ písemná nabídka p. Petra Dvořáka na odkoupení obou pozemků za cenu 
4,0 mil. Kč.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Tamchyna – dotaz zda je pozemky nutné prodávat? p.Kvasnička – nyní je na prodej 
vhodná doba (z pohledu nedostatku stavebních parcel), Ing. Kozák – navrhuje systém prodeje v elektronické 
dražbě. Ing. Smrčka – je pro opakování výběrového řízení obálkovou metodou, pak by případně zvažoval jiný 
způsob prodeje. p. Kvasnička – zatím město netlačí výrazná potřeba finančních prostředků např. do investic, na 
prodej je tedy dostatek času. Pozemky bylo vhodné posekat.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení opětovného výběrového řízení na prodej pozemku parc. č. 
1463/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2731 m

2
 v  k.ú. Řevnice a pozemku parc. č. 1463/4, ostatní 

plocha, jiná plocha, o výměře 2661 m
2
 v  k.ú. Řevnice dle podmínek v přiloženém znění. 

Složení výběrové komise se nemění (MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Alice Bečková, Ing. Tomáš Smrčka, 
Ing. Petr Hartmann a Věra Jaskevičová), náhradníkem je Petra Karešová.  

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 
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Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 22: 
Přijetí dotace z MŽP na akci „Kompostéry Řevnice“ 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí dotace z programu MŽP, 11531 - Operační program 
životní prostředí 2014-2020 na akci „Kompostéry Řevnice“ v předpokládané maximální výši 1 751 035,64 Kč. 
Celkové předpokládané náklady projektu činí 2 060 041,94 Kč, z toho vlastní zdroje v minimální výši 309 006,30 
Kč. Dotace bude použita na nákup zahradních kompostérů pro obyvatele města. Konečná výše dotace se odvíjí 
od výsledku výběrového řízení. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Tamchyna  - zda jsou kompostéry pro všechny obyvatele nebo jen ty, kteří se před 
časem zaregistrovali při prezentaci o kompostování, cena kompostérů. Ing. Smrčka – podává informaci o počtech 
kompostérů a jejich rozdělení mezi obce Řevnice a Svinaře.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje přijetí dotace z MŽP z programu 11531 - Operační program 
životní prostředí 2014-2020 na akci „Kompostéry Řevnice“ v předpokládané maximální výši 1 751 035,64 
Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 309 006,- Kč, odpovídající spolufinancování způsobilých 
výdajů projektu, z rozpočtu města.“ 
 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 23 
Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav č.p. 27 na výměnu plynových kotlů  
Zastupitelstvu města je předkládána ke schválení žádost o uvolnění finančních prostředků na výměnu plynových 
kotlů v bytovém domě č.p. 27. Stávající plynové kotle jsou v havarijním stavu a jejich výměna je nezbytně nutná. 
Požadavky na realizaci zakázky jsou: provedení kompletní a řádné výměny 4 plynových kotlů včetně dopojení, 
odkouření, odvedením kondenzátu a uvedení kotlů do provozu, předložení všech předepsaných revizních zpráv a 
dokumentů a uvedení bytových jednotek po montáži kotlů do původního stavu. Předpokládaná cena dodávky činí 
cca 300 000,- Kč. Ekonomický odbor tedy žádá o uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického 
zhodnocení č.p.27 ve výši 300 000,-Kč (stav fondu činí k 11.6.2018 celkem 849 964,-Kč).  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička – v jakém stavu je střecha objektu? MgA. Reslová – na rekonstrukci budovy je 
podaná dotace.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč na výměnu 
plynových kotlů z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 27.“   

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 24 
Informace o podání žádosti o dotaci – „Efektivní,bezpečné a atraktivní Řevnice“  
Rada města předkládá zastupitelstvu informaci o  podání žádosti o dotaci s názvem “Efektivní,bezpečné a 
atraktivní Řevnice“ v rámci Výzvy č. 03_17_080 (Výzva pro územní samosprávné celky) z OP Změstnanost, 
vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Žádost byla podána ve spolupráci s firmou Zlepšovatelé 
s.r.o.,Čelakovského 18, 430 01 Chomutov,IČ:05011761. Výše dotace je 95 % uznatelných nákladů. Předmětem 
dotační žádosti jsou: pasportizace veřejné zeleně, pasportizace veřejného osvětlení, digitální povodňový plán, 
koncepce rozvoje sportu (zákonem stanovená povinnost), studie dopravního zatížení města v souvislosti 
s výstavbou sběrného dvora pro variantu využití jako překládací stanice. 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička – dotaz na částky – celkový objem dotace, spoluúčast města.   
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
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„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci s názvem “Efektivní,bezpečné 
a atraktivní Řevnice“ v rámci Výzvy č. 03_17_080 (Výzva pro územní samosprávné celky) z OP 
Zaměstnanost, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí“. 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

 K bodu č. 25 
Přijetí dotace z MMR na akci „Výstavba a modernizace terminálu – přestupního uzlu – město Řevnice“ 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí dotace z MMR z programu 11703 -  Integrovaný 
regionální operační program (IROP) na akci „Výstavba a modernizace terminálu – přestupního uzlu – město 
Řevnice“ v předpokládané maximální výši 14 161 538,84 Kč. Celkové předpokládané náklady projektu činí 
15 735 043,16 Kč, z toho vlastní zdroje v minimální výši 1 573 504,32 Kč. Dotace bude použita na dostavbu 
parkovacích míst a chodníků v ulici Pod Lipami a nákup městského mobiliáře. Konečná výše dotace se odvíjí od 
výsledku výběrového řízení. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje přijetí dotace z MMR z programu 11703 - Integrovaný regionální 
operační program (IROP) na akci „Výstavba a modernizace terminálu – přestupního uzlu – město 
Řevnice“ v předpokládané maximální výši 14 161 538,84 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 
1 573 504,32 Kč, odpovídající spolufinancování způsobilých výdajů projektu, z rozpočtu města.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu č.26 
Různé  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----- 
 

 K bodu č. 27 
Závěr 
Starosta ukončil nahrávání ve 22 : 55 hodin.  
 
Starosta přítomné informoval, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne: 24.9.2018 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 25.6.2018  ve 22:55 hodin. 
Další jednání zastupitelstva města bude 24.9.2018. 
 
Zápis byl vyhotoven dne : 25.6.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 

Usnesení 
přijatá na zasedání  Zastupitelstva města Řevnice č.28  dne 25.6.2018 

 
Zastupitelstvo města Řevnice 
 
A) BERE NA VĚDOMÍ: 

 zprávu o činnosti rady města v období 8.2.2018  – 6.6.2018 

 zprávu o činnosti finančního výboru 

 zprávu o výsledcích hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., se sídlem Na 
Bořích 1077, Řevnice za rok 2017 a výroční zprávu za rok 2017 

 informaci o podání žádosti o dotaci s názvem “Efektivní,bezpečné a atraktivní Řevnice“ 
v rámci Výzvy č. 03_17_080 (Výzva pro územní samosprávné celky) z OP Zaměstnanost, 
vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí“. 

 
B) SCHVALUJE:  

 účetní závěrku města Řevnice sestavenou ke dni 31.12.2017 

 Závěrečný účet města Řevnice za rok 2017 bez výhrad společně se Zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2017 vypracovanou Odborem interního 
auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Závěrečný účet je nedílnou součástí 
zápisu. 

 Rozpočtové opatření č. 4/2018, které upravuje schválený rozpočet na rok 2018 tak, že se na 
straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 5.284.262,- Kč. Celkem tedy po této úpravě činí 
rozpočet města na rok 2018 na straně příjmů 88.136.977,60 (88.137 tisíc Kč) a na straně 
výdajů 102.970.502,13 Kč (102.971 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. 
položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí 
příjmy 106.505.032,13 Kč (106.505 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 106.505.032,13 
Kč (106.505 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených 
v minulých (předchozích) letech. 

 uvolnění finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč na výměnu parketové podlahy v sále 
Zámečku z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 29 

 směnu těchto pozemků v k.ú. Řevnice ve vlastnictví města Řevnice:  
- parc. č. 3683/3 o výměře 17101 m2, orná půda, 
- parc. č. 3684/4 o výměře 140 m2, ostatní plocha,  
- parc. č. 3685/10 o výměře 32 m2, orná půda, 
- parc. č. 3684/6 o výměře 8 m2, ostatní plocha, 
- parc. č. 3685/8 o výměře 2046 m2, orná půda, 
- parc. č. 3685/6 o výměře 9646 m2, orná půda, 
- parc. č. 3685/3 o výměře 38 m2, orná půda, 
- parc. č. 3635/12 o výměře 2996 m2, trvalý travní porost, 
- parc. č. 3635/11 o výměře 16513 m2, trvalý travní porost,  
- parc. č. 3634/1 o výměře 853 m2, ostatní plocha, 

za tyto pozemky v k.ú. Řevnice ve vlastnictví Kláštera dominikánů Praha: 

- parc. č. 3599/29o výměře 2452 m2, lesní pozemek, 
- parc. č. 3599/40 o výměře 797 m2, lesní pozemek, 
- parc. č. 3574/16 o výměře 6965 m2, lesní pozemek, 
- parc. č. 3574/20 o výměře 38 m2, lesní pozemek, 
- parc. č. 3599/19 o výměře 948 m2, lesní pozemek, 
- parc. č. 3599/23 o výměře 2392 m2, lesní pozemek, 
- parc. č. 3602/4 o výměře 104 m2, lesní pozemek, 
- parc. č. 3613/7 o výměře 525 m2, lesní pozemek, 
- parc. č. 3574/21 o výměře 1154 m2, lesní pozemek, 
- parc. č. 3598/10 o výměře 101 m2, lesní pozemek, 
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- parc. č. 3598/13 o výměře 9 m2, lesní pozemek, 
- parc. č. 3605/6 o výměře 61 m2, lesní pozemek, 

- parc. č. 3599/22 o výměře 296 m2, lesní pozemek, 
- parc. č. 3599/24 o výměře 68 m2, lesní pozemek, 
- parc. č. 3599/27 o výměře 325 m2, lesní pozemek, 

- parc. č. 3599/35 o výměře 74 m2, lesní pozemek, 
- parc. č. 3613/3 o výměře 20 m2, lesní pozemek, 
- parc. č. 3614/3 o výměře 18887 m2, trvalý travní porost, 
- parc. č. 3614/4 o výměře 720 m2, trvalý travní porost, 
- parc. č. 3610/3 o výměře 17508 m2, trvalý travní porost, 
- parc. č. 3610/1 o výměře 58 m2, trvalý travní porost, 
- parc. č. 3601/5 o výměře 164 m2, trvalý travní porost, 
- parc. č. 3603/1 o výměře 60 m2, trvalý travní porost, 
- parc. č. 3603/3 o výměře 195 m2, trvalý travní porost, 
- parc. č. 3603/5 o výměře 125 m2, trvalý travní porost, 
- parc. č. 3601/1 o výměře 171 m2, trvalý travní porost, 
- parc. č. 3600/1 o výměře 26 m2, trvalý travní porost, 

a to s finančním dorovnáním 168.266,- Kč městu Řevnice.  

Město Řevnice vloží do směny 10 pozemků o celkové výměře 49373 m2, u kterých byla 
znaleckým posudkem č. 6-100/2018 vypracovaným dne 10.4.2018 Ing. Františkem Ulrichem 
stanovena cena obvyklá 836.176,- Kč, Klášter dominikánů Praha vloží do směny 27 pozemků 
o celkové výměře 54243 m2, u kterých byla znaleckým posudkem č. 284/4/2018 
vypracovaným dne 22.1.2018 Ing. Jaroslavem Kubátem stanovena cena obvyklá 667.910,- 
Kč.“ 

 uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice, IČ: 00241636 a obcí Hlásná Třebaň, 
IČ: 00233234 s účinností od 1.1.2019 na dobu neurčitou se 4 měsíční výpovědní lhůtou 
v předloženém znění, jejímž předmětem je zabezpečení  výkonu činnosti Městské policie 
Řevnice podle zákona o obecní policii na území obce Hlásná Třebaň v rozsahu 10 hodin 
týdně (zpravidla jednočlennou hlídkou) za úhradu 400,- Kč za hodinu, tj. 208.000,- Kč za 
kalendářní rok 

 uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci „II/115 Řevnice – Vižina , 
rekonstrukce“ mezi městem Řevnice a Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5, IČ: 
70891095“. 

 upravené znění stanov, příspěvkového řádu a vstup města Řevnice do spolku Turistická 
oblast Brdy a Podbrdsko, z. s.“. 

 vyhlášení opětovného výběrového řízení na prodej pozemku parc. č. 1463/2, ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře 2731 m2 v  k.ú. Řevnice a pozemku parc. č. 1463/4, ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 2661 m2 v  k.ú. Řevnice dle podmínek v přiloženém znění. Složení výběrové 
komise se nemění (MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Alice Bečková, Ing. Tomáš Smrčka, Ing. 
Petr Hartmann a Věra Jaskevičová), náhradníkem je Petra Karešová.  

 přijetí dotace z MŽP z programu 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020 na 
akci „Kompostéry Řevnice“ v předpokládané maximální výši 1 751 035,64 Kč a schvaluje 
vyčlenění peněžní částky ve výši 309 006,- Kč, odpovídající spolufinancování způsobilých 
výdajů projektu, z rozpočtu města.“ 

 uvolnění finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč na výměnu plynových kotlů z Fondu 
oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 27.“  

 přijetí dotace z MMR z programu 11703 - Integrovaný regionální operační program (IROP) na 
akci „Výstavba a modernizace terminálu – přestupního uzlu – město Řevnice“ 
v předpokládané maximální výši 14 161 538,84 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve 
výši 1 573 504,32 Kč, odpovídající spolufinancování způsobilých výdajů projektu, z rozpočtu 
města.“ 

 
C) STANOVUJE: 

 dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, počet členů Zastupitelstva města 

Řevnice pro volební období 2018–2022 na 15 členů 



17 

 

D) POŽADUJE: 

 do příštího zasedání zastupitelstva předložit právní posouzení ve věci odpuštění pokuty pro 

společnost 2Q a její řádové vyčíslení 

 
 

 

 
 

Zapisovatel: Petra Karešová 
 

 
                                                                     Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
 

……………………………………….                                                   ……………………………………… 
           MUDr. Jaroslava Dercová                              Martin Tamchyna              

 
 
 
 
 

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


