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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 13.8.2018 v budově Městského úřadu Řevnice 

 
 
Přítomní zastupitelé: Ing. Tomáš Smrčka (starosta), Ing. Petr Hartmann (příchod 19.17), Libor Kvasnička, 
MUDr. Jaroslava Dercová (příchod 19.12), Ing. Petr Kozák, Iveta Kovářová, MgA. Marie Reslová, Ing. arch. Alice 
Čermáková, Ing. Jan Lojda Ph.D., Bc. Miroslav Cvanciger, , Ing. Josef Beneš  
Omluvení zastupitelé: Martin Tamchyna, Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D., Ing. Jiří Buchal, MVDr. Vojtěch Veverka 
Nepřítomní zastupitelé: ---- 
Hosté: ---- 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  13.8.2018            v 19:07 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  13.8.2018            v 19:29 hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání nevyužil žádný občan. 
Návrh programu zasedání: 

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

2) Schválení programu 

3) Přijetí darů od 2 Q spol. s r.o. – stavba cesty pro pěší a dešťové kanalizace   

4) Majetkoprávní vypořádání mezi městem Řevnice a 2Q spol. s r. o. – pozemky pod cestou 

5) 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 19:07 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 9 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. Josef Beneš a Libor Kvasnička 
Hlasování o tomto návrhu. 

Pro: 9 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu Ing. Josefa Beneše a Libora 
Kvasničku. 
 
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení:  Ing.arch. Alice Čermáková a MgA. Marie Reslová 
Hlasování o tomto návrhu. 

Pro: 9 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo schválilo návrhovou komisi ve složení: Ing.arch. Alice Čermáková 
a MgA. Marie Reslová 
 
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. 
  

 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.  
Žádné další návrhy ani námitky nebyly podány. 
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Starosta dává hlasovat o návrhu programu zasedání v tomto znění: 
Navržený program:  
1) Zahájení, ustanovení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Přijetí darů od 2 Q spol. s r.o. – stavba cesty pro pěší a dešťové kanalizace   
4) Majetkoprávní vypořádání mezi městem Řevnice a 2Q spol. s r. o. – pozemky pod cestou 
5) Závěr 

Pro: 9 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že program zasedání byl schválen. 
 

 K bodu 3 
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 na pozemku parc.č. 216/3 v k.ú. Řevnice vydlážděná žulovými odseky v hodnotě 

2.387.614,35 Kč; 
- ocelová lávka pro pěší na pozemku parc.č. 216/3 v k.ú. Řevnice v hodnotě 1.228.364,17,- Kč; 
- veřejné osvětlení cesty pro pěší v hodnotě 257.282,43,- Kč;  
- odpadkové koše v hodnotě 18.779,20 Kč; 
- 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 5.948.124,05 
Kč;  

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

Ceny jsou uvedeny vč. DPH. 
 
19.12 – příchod MUDr. Dercová (přítomno 10 zastupitelů) 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: Ing. Kozák – informoval přítomné zastupitele, že darování v pořizovacích cenách je 
nejvhodnějším způsobem pro město i společnost 2Q. MgA.Reslová  - poděkovala p. Kozákovi za kvalitu 
provedení darované cesty.  
 
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 na pozemku parc.č. 216/3 v k.ú. Řevnice vydlážděná žulovými odseky v hodnotě 

2.387.614,35 Kč; 
- ocelová lávka pro pěší na pozemku parc.č. 216/3 v k.ú. Řevnice v hodnotě 1.228.364,17 Kč; 
- veřejné osvětlení cesty pro pěší v hodnotě 257.282,43 Kč;  
- odpadkové koše v hodnotě 18.779,20 Kč; 
- 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 5.948.124,05 Kč;  

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

Pro: 9 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 4 
Majetkoprávní vypořádání mezi městem Řevnice a 2Q spol. s r. o. – pozemky pod cestou 
Zastupitelstvu města je předkládáno k projednání darování pozemku společnosti 2 Q spol. s r. o. a bezúplatné 
nabytí pozemku městem od společnosti 2 Q spol. s r. o. Důvodem je reciproční bezúplatný převod pozemků pro 
majetkoprávní vypořádání podle čl. 6.4 kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Řevnice a společností 2 Q spol. s 
r.o. dne 17. 12. 2013 tak, aby vlastníkem pozemku parc. č. 216/3, na kterém vede nově vybudovaná cesta mezi 
náměstím Krále Jiřího z Poděbrad a ulicí Pod Lipami, bylo město Řevnice. 
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Město Řevnice bezúplatně převede společnosti 2 Q pozemek parc.č. 216/9 o výměře 45 m
2
, který vznikne 

oddělením z pozemku parc.č. 216/3 na základě geometrického plánu č. 2309-14/2018 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“.  
Záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 216/9 společnosti 2 Q schválilo zastupitelstvo na svém zasedání 
dne 23.7.2018 (viz. zápis č. 29). Záměr byl zveřejněn na úřední desce dne 27.7.2018. 
 
19.17 – příchod Ing.Hartmann (přítomno 11 zastupitelů) 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: Ing. Smrčka – důvodem pro schválení převodu pozemků nyní je postupné převádění 
bytových jednotek a podílů na pozemku novým majitelům, které začne cca v září 2018, v současné chvíli je ještě 
možné celou záležitost vyřídit pouze se společností 2Q. p. Kvasnička – jaká forma vlastnictví bude v domech? 
Ing.Kozák – bude se jednat o společenství vlastníků, budou se tedy muset podílet na péči o pozemky a umístěné 
prvky (např. travnaté plochy).  
Ing. Kozák ohlásil střet zájmů a zdržuje se hlasování.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 216/9 o výměře 45 m

2
, který 

vznikne oddělením z pozemku parc.č. 216/3 v obci a k.ú. Řevnice o celkové výměře 502 m
2
 (ostatní 

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 a dále bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 215/1 
v obci a k.ú. Řevnice – dílu označeného jako „a“ o výměře 45 m

2
, který vznikne

 
oddělením od původního 

pozemku parc. č. 215/1 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2309-14/2018, do vlastnictví 
města Řevnice darovací smlouvou od společnosti 2 Q spol. s r.o., IČ: 25797859, sídlem Křižíkova 196/18, , 
186 00 Praha 8 – Karlín. 
Důvodem bezúplatného převodu a nabytí shora uvedených pozemků je reciproční bezúplatný převod 
pozemků pro majetkoprávní vypořádání podle čl. 6.4 kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Řevnice a 
společností 2 Q spol. s r.o. dne 17. 12. 2013, tak, aby vlastníkem pozemku parc. č. 216/3 v obci a k.ú. 
Řevnice, na kterém vede nově vybudovaná cesta mezi náměstím Krále Jiřího z Poděbrad a ulicí Pod 
Lipami, bylo město Řevnice.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu č. 5 
Závěr 
Starosta seznámil přítomné zastupitele o uskutečnění zápisu směny mezi městem a Klášterem dominikánů do 
KN. Dále o pravděpodobném znovu zařazení bodu „garáž rodiny Pecků“ na program dalšího zasedání ZM v září. 
Proběhlo jednání mezi rodinou Peckových a novým majitelem pozemku p. Matoušem, který by byl ochoten vyřešit 
nové umístění garáže (jednání byl přítomen také Ing.Beneš).  
 
Starosta ukončil nahrávání v 19.29 hodin.  
 
Starosta přítomné informoval, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne: 24.9.2018 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 13.8.2018  v 19 : 29 hodin. 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 13.8.2018 
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Usnesení 
přijatá na zasedání  Zastupitelstva města Řevnice č.30  dne 13.8.2018 

 
Zastupitelstvo města Řevnice 
 
A) SCHVALUJE:  
 přijetí těchto darů od společnosti 2 Q spol. s r.o, IČ: 25797859, souvisejících s  projektem Corso Pod 

Lipami: 
- stavba cesty pro pěší na pozemku parc.č. 216/3 v k.ú. Řevnice vydlážděná žulovými odseky v hodnotě 

2.387.614,35 Kč; 
- ocelová lávka pro pěší na pozemku parc.č. 216/3 v k.ú. Řevnice v hodnotě 1.228.364,17 Kč; 
- veřejné osvětlení cesty pro pěší v hodnotě 257.282,43 Kč;  
- odpadkové koše v hodnotě 18.779,20 Kč; 
- 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 5.948.124,05 Kč;  

- výústní objekt dešťové kanalizace vč. zpětné klapky (zaústění stoky do řeky Berounky) v hodnotě 

733.260,- Kč 

 bezúplatný převod pozemku parc.č. 216/9 o výměře 45 m
2
, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 

216/3 v obci a k.ú. Řevnice o celkové výměře 502 m
2
 (ostatní 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 a dále bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 215/1 v obci a k.ú. Řevnice – dílu 
označeného jako „a“ o výměře 45 m

2
, který vznikne

 
oddělením od původního pozemku parc. č. 215/1 

dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2309-14/2018, do vlastnictví města Řevnice 
darovací smlouvou od společnosti 2 Q spol. s r.o., IČ: 25797859, sídlem Křižíkova 196/18, , 186 00 
Praha 8 – Karlín. 
Důvodem bezúplatného převodu a nabytí shora uvedených pozemků je reciproční bezúplatný převod 

pozemků pro majetkoprávní vypořádání podle čl. 6.4 kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Řevnice 

a společností 2 Q spol. s r.o. dne 17. 12. 2013, tak, aby vlastníkem pozemku parc. č. 216/3 v obci a k.ú. 

Řevnice, na kterém vede nově vybudovaná cesta mezi náměstím Krále Jiřího z Poděbrad a ulicí Pod 

Lipami, bylo město Řevnice 

 

 
Zapisovatel: Petra Karešová 

 
 
                                                                     Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
 

……………………………………….                                                   ……………………………………… 
              Ing. Josef Beneš                                                                                     Libor Kvasnička 

 
 
 
 
 

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


