
1 

 

     
ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 23.7.2018 v budově městského úřadu 

 
 
Přítomní zastupitelé: Ing. Tomáš Smrčka (starosta), Ing. Petr Hartmann, Iveta Kovářová, Libor Kvasnička, 
MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Petr Kozák, Martin Tamchyna, MgA. Marie Reslová, Ing. arch. Alice Čermáková, 
Ing. Jan Lojda Ph.D., Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D., Bc. Miroslav Cvanciger, Ing. Jiří Buchal (19.20), MVDr. Vojtěch 
Veverka (19.13), Ing. Josef Beneš 
Omluvení zastupitelé: --- 
Nepřítomní zastupitelé: ---- 
Hosté: ---- 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  23.7.2018            v 19:10 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  23.7.2018          ve 20:56 hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využili 3 občané. 
Návrh programu zasedání: 
1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí  na akci „Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 

74 ve městě Řevnice“ 
4) Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 

pro vzdělávání v ZŠ Řevnice“ 
5) Přijetí dotací z Ministerstva vnitra a Středočeského kraje na akci „Rekonstrukce požární zbrojnice“ 

v Řevnicích 
6) Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 174  
7) Dodatek č. 3 ke smlouvě o převodu nemovitostí mezi městem Řevnice a 2 Q spol. s r.o. včetně 

právního posouzení ve věci odpuštění pokuty pro společnost 2Q a její řádové vyčíslení 
8) Revokace usnesení č. 7 ze zasedání ZM dne 19.3.2018 – Nabídka ÚZSVM k odkupu dvojité hrobky 
9) Různé  
10) Závěr 
 

 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 K bodu 1 
Zahájení, ustanovení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
Zasedání Zastupitelstva města Řevnice zahájil starosta města Ing. Tomáš Smrčka v 19:10 hodin. Konstatoval, že 
zasedání bylo svoláno v souladu s jednacím řádem a ve smyslu zákona o obcích a je usnášení schopné, neboť 
při zahájení zasedání je přítomno 13 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 Bc. Miroslav Cvanciger 
Hlasování o tomto návrhu. 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu Ing. Jana Lojdu Ph.D.  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: 13 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. 
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19.13 – příchod MVDr. Veverka, přítomno 14 zastupitelů. 

 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 navrhuje dodatečně na program zasedání zařadit body Přijetí darů od 2 Q spol. s r.o. – stavba 
cesty pro pěší a dešťové kanalizace a bod Záměr darování pozemku parc.č. 216/9 v k.ú. Řevnice o výměře 
45 m

2
 společnosti 2 Q spol. s r.o., a to jako body č. 7 a č. 8. Dále starosta navrhuje jako bod č.11 zařadit 

Přijetí dotace ze SFŽP na akci „Projekt zahrady pro environmentální vzdělávání – Strom poznání“. 
Ostatní body zůstávají beze změny, pouze se změní jejich číselné označení.  
Žádné další návrhy ani námitky nebyly podány. 
 
p. Kvasnička – se dotázal jaké jsou změny u bodu č.10 (odkup hrobky) oproti minulému projednávání? Ing. 
Smrčka – reakce, doplnění informací k bodu.  
 
19.20 – příchod Ing.Buchal, přítomno 15 zastupitelů  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu programu zasedání v tomto znění: 
Navržený program:  
1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí  na akci „Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 

74 ve městě Řevnice“ 
4) Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 

pro vzdělávání v ZŠ Řevnice“ 
5) Přijetí dotací z Ministerstva vnitra a Středočeského kraje na akci „Rekonstrukce požární zbrojnice“ 

v Řevnicích 
6) Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 174  
7) Přijetí darů od 2 Q spol. s r.o. – stavba cesty pro pěší a dešťové kanalizace   
8) Záměr darování pozemku parc.č. 216/9 v k.ú. Řevnice o výměře 45 m

2
 společnosti 2 Q spol. s r.o. 

9) Dodatek č. 3 ke smlouvě o převodu nemovitostí mezi městem Řevnice a 2 Q spol. s r.o. včetně 
právního posouzení ve věci odpuštění pokuty pro společnost 2 Q a její řádové vyčíslení 

10) Revokace usnesení č. 7 ze zasedání ZM dne 19.3.2018 – Nabídka ÚZSVM k odkupu dvojité hrobky 

11) Přijetí dotace ze SFŽP na akci „Projekt zahrady pro environmentální vzdělávání – Strom poznání“ 

12) Různé 

13) Závěr 

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že program zasedání byl schválen. 
 

 K bodu 3 
Přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí  na akci „Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 74 
ve městě Řevnice“ 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí investiční dotace z Ministerstva životního prostředí, 
z programu 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020 na akci „Snížení energetické náročnosti 
budovy č.p.74 ve městě Řevnice“ v  maximální výši 1 561 133,60 Kč. Dotace je určena na výměnu oken, 
zateplení a změnu způsobu vytápění budovy č.p. 74 (současné přímotopy budou nahrazeny plynem). Konečná 
výše dotace se odvíjí od výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. Celkové náklady projektu činí 
6 751 178,- Kč, celkové způsobilé náklady projektu činí 3 902 834,- Kč, spoluúčast města činí 2 341 700,40 Kč a 
nezpůsobilé výdaje projektu činí 2 848 344,-Kč. Finanční spoluúčast města ve výši 5 190 044,- Kč bude zařazena 
do rozpočtu na rok 2019. 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička – plánuje se tedy výstavba v podkroví? Ing. Smrčka – prostor by měl sloužit 
jako zázemí pro městskou policii. Dále se diskuse zabývala současným stavem cen ve stavebnictví resp. jejich 
vzrůstem, který se odráží i v rozdílných cenách plánovaného rozpočtu a výsledné nabídkové ceny u 
dlouhodobějších projektů.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.  
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí investiční dotace z  MŽP, z programu 11531 – Operační program 
životní prostředí 2014-2020 na akci „Snížení energetické náročnosti budovy č. p.74 ve městě Řevnice“ 
v maximální výši 1 561 133,60 Kč.“ 

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 
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Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 4 
Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání v ZŠ Řevnice“ 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, 
z programu 11703 – Integrovaný regionální operační program na akci „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání v ZŠ Řevnice“ v  maximální výši 15.349.958,10 Kč. Konečná výše dotace se odvíjí od výsledku 
výběrového řízení na zhotovitele stavby. Celkové předpokládané náklady projektu činí 18.417.148,- Kč, způsobilé 
náklady projektu činí 17.055.509,- Kč, minimální spoluúčast města činí 1.705.550,90 Kč a nezpůsobilé výdaje 
projektu činí 1.361.639,- Kč. Celková předpokládaná finanční spoluúčast města činí 3.067.189,90 Kč (bude 
zařazeno do rozpočtového opatření č.5/2018). 
Dotace bude použita na rekonstrukci odborných učeben v budově II. stupně ZŠ ve Školní ulici č.p.600, včetně 
vybudování nových učeben v podkroví budovy, nástavbu schodiště pro přístup do podkroví a vestavbu výtahu. 
Předpokládaná cena stavebních prací se, po dokončení projektu pro provedení stavby, zvýšila oproti 
odhadovaným nákladům, uvedeným v žádosti o dotaci o cca 3 mil. Kč. Celkové náklady na realizaci, stejně jako 
výše dotace, se odvíjí od výsledku výběrového řízení. 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: MUDr. Dercová – dotaz k dalšímu postupu po výběrovém řízení zda je např. možnost 
přesunu akce na příští rok? Ing. Smrčka – realizace se předpokládá spíše v roce 2019, výběr dodavatele možná 
nevyjde napoprvé, ale soutěž se rozhodně vypíše, v zadání je mnoho specifických lhůt na provedení, akce by se 
prováděla za provozu školy. Nyní je cca 1/3 ve státním rozpočtu na rok 2018 a 2/3 na rok 2019, posun by tedy 
neměl být nijak komplikovaný. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.  
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z MMR, z programu 11703 – Integrovaný regionální 
operační program, na akci „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Řevnice“ v  
maximální výši 15.349.958,10 Kč.“ 

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 5 
Přijetí dotací z Ministerstva vnitra a Středočeského kraje na akci „Rekonstrukce požární zbrojnice“ 
v Řevnicích 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí investičních dotací z Ministerstva vnitra a ze 
Středočeského kraje, na akci „Rekonstrukce požární zbrojnice“. Z programu MV-GŘ HZS ČR byla přidělena 
dotace ve výši 50% způsobilých výdajů, tj. 1.795.537,- Kč. Z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje – Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS byla schválena dotace ve 
výši cca 33% z celkových nákladů, tj. 1.197.025,- Kč. Celkové předpokládané způsobilé náklady činí 3.591.075,- 
Kč. Zbývající částka ve výši min. cca 17% ze způsobilých výdajů bude kryta vlastními zdroji a činí cca 598.513,- 
Kč. Tyto prostředky budou použity z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 174 (viz. další bod ZM 
č.29). Aktuální stav fondu k 10.7.2018 činí 1.059.304,65 Kč. Konečná výše dotace se odvíjí od výsledku 
výběrového řízení na zhotovitele stavby.  
Dotace bude použita na rekonstrukci hygienického zázemí a kompletní rekonstrukci elektroinstalace v budově 
požární zbrojnice.  Celkové  náklady na realizaci, stejně jako výše dotace, se odvíjí od výsledku výběrového 
řízení. Obě dotace jsou vzájemně provázány. 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ----- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí investiční dotace z  programu MV-GŘ HZS v  maximální výši 
1.795.537,- Kč a přijetí investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeský Fond podpory 
dobrovolných hasičů a složek IZS ČR na akci „Rekonstrukce požární zbrojnice“ v Řevnicích v maximální 
výši 1.197.025,-Kč.“ 

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
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 K bodu 6:  
Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 174  
Zastupitelstvu města je v souvislosti s přijetím dotací z Ministerstva vnitra a ze Středočeského kraje, na akci 
„Rekonstrukce požární zbrojnice“ předkládána ke schválení žádost o uvolnění finančních prostředků ve výši 
700.000,- Kč,z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 174, které budou použity na pokrytí 
spoluúčasti dotací. Aktuální stav fondu k 10.7.2018 činí 1.059.304,65 Kč.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ------------ 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 700.000,- Kč určených na pokrytí 
spoluúčasti dotací přijatých z MV-GŘ HZS a Středočeského kraje na akci „Rekonstrukce požární 
zbrojnice“ v Řevnicích z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 174.“ 

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 7: 
Přijetí darů od 2 Q spol. s r.o. – stavba cesty pro pěší a dešťové kanalizace   
Zastupitelstvu je předkládáno k projednání přijetí darů od společnosti 2 Q spol. s r.o.  
V souladu se smlouvou o převodu nemovitostí uzavřenou dne 17.12.2013 mezi městem Řevnice a 2 Q spol. 
s r.o., ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, předává společnost 2 Q v souvislosti s výstavbou projektu Corso Pod 
Lipami bezplatně městu Řevnice tyto dary: 
- stavba cesty pro pěší ze žulové dlažby s kamenným pásem na pozemku parc.č. 216/3 v k.ú. Řevnice vč. 

příslušenství v hodnotě 1.973.236,- Kč bez DPH (2.387.615,- Kč vč. DPH); 
- ocelová lávka pro pěší na pozemku parc.č. 216/3 v k.ú. Řevnice v hodnotě 1.015.177,- Kč bez DPH  

(1.228.364,- Kč vč. DPH); 
- veřejné osvětlení cesty pro pěší vč. odpad.košů v hodnotě 228.150,- Kč bez DPH (276.061,- Kč vč. DPH). 
- stoka dešťové kanalizace mezi nám. Krále Jiřího z Poděbrad a vyústěním do řeky Berounky (s výjimkou úseku 

mezi šachtou D1.3 a D1.4, které vybudovalo město v rámci přednádražního prostoru) v hodnotě 5.178.030,- 
Kč bez DPH (6.265.416,- Kč vč. DPH); 

- výústní objekt dešťové kanalizace vč. zpětné klapky (zaústění stoky do řeky Berounky) v hodnotě 606.000,- 
Kč bez DPH (733.260,- Kč vč. DPH). 

Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----------------- 
Ing. Kozák ohlásil střet zájmů a zdržuje se hlasování.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí těchto darů od společnosti 2 Q spol. s r.o, IČ: 25797859, 
souvisejících s  projektem Corso Pod Lipami: 
- stavba cesty pro pěší ze žulové dlažby s kamenným pásem na pozemku parc.č. 216/3 v k.ú. Řevnice 

vč. příslušenství v hodnotě 1.973.236,- Kč bez DPH (2.387.615,- Kč vč. DPH); 
- ocelová lávka pro pěší na pozemku parc.č. 216/3 v k.ú. Řevnice v hodnotě 1.015.177,- Kč bez DPH  

(1.228.364,- Kč vč. DPH); 
- veřejné osvětlení cesty pro pěší vč. odpad.košů v hodnotě 228.150,- Kč bez DPH (276.061,- Kč vč. 

DPH). 
- stoka dešťové kanalizace mezi nám. Krále Jiřího z Poděbrad a vyústěním do řeky Berounky s výjimkou 

úseku mezi šachtou D1.3 a D1.4 v hodnotě 5.178.030,- Kč bez DPH (6.265.416,- Kč vč. DPH); 
- výústní objekt dešťové kanalizace vč. zpětné klapky (zaústění stoky do řeky Berounky) v hodnotě 

606.000,- Kč bez DPH (733.260,- Kč vč. DPH).  

Pro: 0 Zastupitelů 

Proti: 0 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 15 Zastupitelů 

Usnesení k tomuto bodu nevzniká, neboť nebylo přijato nadpoloviční většinou zastupitelů.  
 
 
 

 K bodu 8 
Záměr darování pozemku parc.č. 216/9 v k.ú. Řevnice o výměře 45 m

2
 společnosti 2 Q spol. s r.o. 

Zastupitelstvu je předkládán ke schválení záměr darování pozemku parc.č. 216/9 o výměře 45 m
2
, který vznikne 

oddělením z pozemku parc.č. 216/3 v k.ú. Řevnice o celkové výměře 502 m
2
 na základě geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku č. 2309-14/2018 (dále jen „geometrický plán“) společnosti 2 Q spol. s r.o.  
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Důvodem oddělení pozemku parc.č. 216/9 je skutečnost, že se na něm nachází statické zajištění základů 
obvodové stěny stodoly na pozemku parc.č. 218.  
Město Řevnice bezúplatně převede společnosti 2 Q pozemek parc.č. 216/9 o výměře 45 m

2
 a naopak město 

Řevnice bezúplatně získá od společnosti 2 Q část pozemku parc.č. 215/1 o výměře 45 m
2 

označenou 
v geometrickém plánu jako díl “a“. Díl „a“ bude scelen s pozemkem parc.č. 216/3. 
Důvodem recipročního bezúplatného převodu pozemků je majetkoprávní vypořádání podle čl. 6.4 smlouvy o 
převodu nemovitostí uzavřené mezi městem Řevnice a společností 2 Q spol. s r.o. dne 17. 12. 2013 tak, aby bylo 
město Řevnice vlastníkem pozemku, na kterém vede nově vybudovaná cesta mezi náměstím Krále Jiřího z 
Poděbrad a ulicí Pod Lipami. 
Před vlastním schválením bezúplatného převodu pozemků z majetku města a uzavřením darovací smlouvy musí 
být na úřední desce 15 dní zveřejněn záměr darování pozemků. Proto je nyní zastupitelstvu předkládán ke 
schválení záměr darování pozemku parc.č. 216/9 o výměře 45 m

2
 společnosti 2 Q spol. s r.o. 

Vzájemné darování pozemků (a uzavření příslušných darovacích smluv) bude předloženo k projednání a 
schválení na příští zasedání zastupitelstva. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V rozpravě vystoupili: - - -  
Ing. Kozák ohlásil střet zájmů a zdržuje se hlasování.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 216/9 o výměře 45 m

2
, 

který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 216/3 v k.ú. Řevnice o celkové výměře 502 m
2
 (ost. plocha, 

ostatní komunikace) na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2309-14/2018, darovací 
smlouvou z vlastnictví města Řevnice do vlastnictví společnosti 2 Q spol. s r.o., IČ: 25797859, se sídlem 
Křižíkova 196/18, 186 00 Praha 8 – Karlín.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 9 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o převodu nemovitostí mezi městem Řevnice a 2 Q spol. s r.o. včetně právního 
posouzení ve věci odpuštění pokuty pro společnost 2Q a její řádové vyčíslení 
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. Obsahem 
dodatku je posunutí termínu  dokončení projektu Corso Pod Lipami do 15.9.2018. 
Na město se obrátila společnost 2 Q se žádostí o souhlas s posunutím termínů dokončení a kolaudace budov 
jednotlivých staveb 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.  
Termíny dokončení však nebyly splněny a společnost 2Q žádala v několika dílčích žádostech o posunutí termínů. 
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 
bylo způsobeno komplikacemi s archeologickým průzkumem, se statikou rekonstruované budovy č.p. 2 (objekt 
A1), poškozením krovu dřevokaznými houbami a spodní vodou v tomto objektu. 
Součástí podkladových materiálů je právní posouzení odpuštění pokuty a její řádové vyčíslení dle úkolu z jednání 
ZM č. 28.  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička, MUDr. Dercová, Ing. Smrčka, Ing. Beneš, p.Tamchyna, p.Černý,pí. 
Ryšlinková, Mgr. Skripnik, MgA.Reslová, Ing. Lojda, Ing. Buchal, Ing. Kozák – obsahem diskuse bylo předložené 
právní posouzení, důvody pro případné odpuštění či uplatnění smluvní pokuty pro společnost 2Q, možná trestní 
odpovědnost zastupitelů, prověření smluv dodavatelů stavby (zda nejsou pod sankcí společnosti 2Q),pohledy 
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jednotlivých zastupitelů na stavbu projektu Corso Pod Lipami a související stavby, jejich přínos či zátěž pro 
město. 
Ing. Kozák ohlásil střet zájmů a zdržuje se hlasování.  
Hlasování u tohoto bodu bude zaznamenáno jednotlivě. Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Usnesení: 
„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.“ 
Přítomní zastupitelé hlasovali následovně:  
Ing. Smrčka – pro, MgA. Reslová – pro, pí. Kovářová – pro, Ing. arch. Čermáková – pro, Ing. Lojda Ph.D. – pro, p. 
Tamchyna – pro, Mgr. Skripnik Ph.D. – pro, MVDr. Veverka – zdržel se, p. Kvasnička – proti, MUDr. Dercová – 
proti, Ing. Beneš – pro, Bc. Cvanciger – pro, Ing. Kozák – zdržel se, Ing. Buchal – pro, Ing. Hartmann - pro 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: 2 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 10 
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  nabídkou na 
odkoupení hrobky na hrobovém místě č. 927-928 na řevnickém hřbitově za 19.000,- Kč. Město je vlastníkem 
pozemku, na kterém se hrobka nachází. Jedná se o tzv. dvojhrobku, hrobka má nové žulové krycí desky a 
náhrobek. Stav podzemní části hrobky není znám, ale dle zkušeností kameníka p. Kischera jsou u hrobek na 
řevnickém hřbitově díky suchému podloží většinou v dobrém technickém stavu. V hrobce jsou uloženy ostatky 5 
zemřelých osob (4 rakve, 1 urna). Poslední pohřbení do hrobky v rakvi proběhlo v roce 1969, tzn. před 49 lety.  
Hrobka je nemovitost nezapisovaná do katastru nemovitostí. Hrobka je stavební dílo, kdy je podzemní část 
vyzděna a jsou zde vybudovány místa pro uložení rakví (rakve nejsou zasypávány zeminou jako u hrobu). 
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.  
Při provozování veřejného pohřebiště (dle zákona o pohřebnictví) musí mít provozovatel místo pro ukládání 
ostatků (kostí) z opuštěných (zrušených) hrobů/hrobek, resp. pro ukládání uren z opuštěných (zrušených) hrobů. 
Od 1.9.2017 je navíc dále stanovena obci povinnost zajistit sociální pohřeb a uložit urnu na veřejném pohřebišti 
do tzv. „obecní“ hrobky/hrobu. V  případech stanovených zákonem nesmí být provedeno zpopelnění (např. 
neznámá totožnost zemřelého) a tělo může být pohřbeno pouze uložením do hrobu nebo hrobky (v případě 
hrobky je pohřbívání i případná exhumace kvůli identifikaci zemřelého jednodušší – odpadá kopání). Koupě 
funkční a zachovalou hrobku za 19 tisíc je pro město výhodné a lze ji doporučit na základě principu dobrého 
hospodáře. U hrobky - na rozdíl od hrobu - neexistuje tlecí doba. Tedy lze otevřít pro uložení dalších ostatků 
kdykoliv.  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  Ing. Beneš – dotaz na evidenci ostatků ukládaných v obecní hrobce. 
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: 15 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 11 
Přijetí dotace ze SFŽP na akci „Projekt zahrady pro environmentální vzdělávání – Strom poznání“ 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky, Výzva č.16/2017 (Prioritní oblast 6. Environmentální prevence), na akci „Projekt zahrady pro 
environmentální vzdělávání – Strom poznání“ pro MŠ Řevnice. Dotace je poskytnuta v  maximální výši 450 324,- 
Kč a je určena na nákup a instalaci 22 venkovních objektů a úpravu zahrady Mateřské školy Řevnice. Konečná 
výše dotace se odvíjí od výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. Celkové předpokládané náklady 
projektu činí 529 793,- Kč, spoluúčast města činí 79 469,- Kč. Částky jsou uvedeny včetně DPH. Finanční 
spoluúčast města ve výši 79 469,- Kč je zařazena v rozpočtu města pro rok 2018. 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p.Kvasnička – dotaz zda budou provedeny nějaké zásahy do zeleně? Ing. Smrčka – 
reakce, vzrostlé stromy se určitě kácet nebudou.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.  
Usnesení: 
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„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí neinvestiční dotace ze  SFŽP, Výzva č.16/2017 (Prioritní oblast 6. 
Environmentální prevence), na akci „Projekt zahrady pro environmentální vzdělávání – Strom poznání“ 
pro MŠ Řevnice v maximální výši 450 324,- Kč.“ 

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu č. 12 
Různé  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička – dotaz k výběrovému řízení na pokládku recyklátu schváleném radou města 
č. 184, resp. k výběru ulic? Ing. Smrčka – reakce, jedná se o ulice s vyřešenou infrastrukturou, recyklát je 
k dispozici a je nutné rozhodnutí v krátkém čase. Ing. Beneš – důstojnější řešení ukládání ostatků ve společném 
(obecním) hrobu (hrobce). 
 

 K bodu č. 13 
Závěr 
Starosta ukončil nahrávání ve 20:56 hodin.  
 
Starosta přítomné informoval, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne: 24.9.2018 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 23.7.2018  ve 20:56 hodin. 
Další jednání zastupitelstva města se uskuteční dne  24.9.2018. 
 
Zápis byl vyhotoven dne : 23.7.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu:  

 Dodatek č. 3 ke smlouvě o převodu nemovitostí mezi městem Řevnice a 2 Q spol. s r.o. 
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Usnesení 
přijatá na zasedání  Zastupitelstva města Řevnice č.29  dne 23.7.2018 

 
Zastupitelstvo města Řevnice 
 
A) SCHVALUJE:  

 přijetí investiční dotace z  MŽP, z programu 11531 – Operační program životní prostředí 
2014-2020 na akci „Snížení energetické náročnosti budovy č. p.74 ve městě Řevnice“ 
v maximální výši 1 561 133,60 Kč 

 přijetí dotace z MMR, z programu 11703 – Integrovaný regionální operační program, na akci 
„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Řevnice“ v  maximální výši 
15.349.958,10 Kč 

 přijetí investiční dotace z  programu MV-GŘ HZS v  maximální výši 1.795.537,- Kč a přijetí 
investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeský Fond podpory 
dobrovolných hasičů a složek IZS ČR na akci „Rekonstrukce požární zbrojnice“ v Řevnicích 
v maximální výši 1.197.025,-Kč 

 uvolnění finančních prostředků ve výši 700.000,- Kč určených na pokrytí spoluúčasti dotací 
přijatých z MV-GŘ HZS a Středočeského kraje na akci „Rekonstrukce požární zbrojnice“ v 
Řevnicích z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 174 

 záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 216/9 o výměře 45 m2, který vznikne 
oddělením z pozemku parc.č. 216/3 v k.ú. Řevnice o celkové výměře 502 m2 (ost. plocha, 
ostatní komunikace) na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2309-
14/2018, darovací smlouvou z vlastnictví města Řevnice do vlastnictví společnosti 2 Q spol. 
s r.o., IČ: 25797859, se sídlem Křižíkova 196/18, 186 00 Praha 8 – Karlín 

 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 

 přijetí neinvestiční dotace ze  SFŽP, Výzva č.16/2017 (Prioritní oblast 6. Environmentální 
prevence), na akci „Projekt zahrady pro environmentální vzdělávání – Strom poznání“ pro 
MŠ Řevnice v maximální výši 450 324,- Kč 

B) 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 

 
 

 
Zapisovatel: Petra Karešová 

 
 
                                                                     Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
 

……………………………………….                                                   ……………………………………… 
               Ing. Jan Lojda Ph.D.                              Bc. Miroslav Cvanciger       

 
 
 
 
 

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


