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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 24.9.2018 v budově Zámečku, č.p. 29, Řevnice 

 
 
Přítomní zastupitelé: Ing. Tomáš Smrčka (starosta), Ing. Petr Hartmann, Iveta Kovářová, Libor Kvasnička, 
MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Petr Kozák, MgA. Marie Reslová, Ing. arch. Alice Čermáková, Ing. Jan Lojda 
Ph.D., Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D. (příchod 19.13), Bc. Miroslav Cvanciger, Ing. Jiří Buchal, MVDr. Vojtěch 
Veverka (příchod 19.14), Ing. Josef Beneš (příchod 19.14) 
Omluvení zastupitelé: Martin Tamchyna 
Nepřítomní zastupitelé: ---- 
Hosté: ----- 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  24.9.2018            v 19:12 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  24.9.2018          ve 20:23 hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 5 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) Diskuse (45 minut) 
7) Žádost o odkup části pozemků parc.č. 3553/1 a parc.č. 3554 
8) Prodej pozemků parc.č. 1463/2 a parc.č. 1463/4 – Bory 
9) Záměr prodeje pozemku parc.č. 26 
10) Rozpočtové opatření č. 5/2018 
11) Nabídka České spořitelny na financování překlenovacího úvěru (na platby investic krytých dotací) 
12) Smlouva o sdružení zadavatelů za účelem společného postupu směřujícího k zadání nadlimitní 

veřejné zakázky na služby s názvem „Svoz odpadů“ 
13) Solidární sbírka pro obec Prameny  
14) Různé 
15) 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 19:12 hodin. Konstatoval, že 
jednání bylo svoláno v souladu s jednacím řádem a ve smyslu zákona o obcích a je usnášení schopné, neboť při 
zahájení zasedání je přítomno 11 zastupitelů. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů.  
 
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva města byla ustanovena Petra Karešová. Námitka 
proti určení zapisovatele vznesena nebyla. 
 
 
Ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: Libor Kvasnička a Bc. Miroslav Cvanciger 
Hlasování o tomto návrhu. 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje ověřovateli zápisu Libora Kvasničku a Bc. Miroslav Cvancigera“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení bylo schváleno. 
 
19.13 – příchod Mgr. Skripnik Ph.D. – přítomno 12 zastupitelů  
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Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: MgA. Marie Reslová a Ing.arch. Alice Čermáková 
Hlasování o tomto návrhu. 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: MgA. Marie Reslová a Ing. arch. Alice 
Čermáková.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení bylo schváleno. 
 
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, aby nebyla nahrávána veřejnost.   
 
19.14 – příchod MVDr.Veverka a Ing. Beneš – 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 informoval přítomné zastupitele o dodatečném zařazení následujících bodů k projednání – jako bod č. 
14, navrhuje starosta zařadit - Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav a technického zhodnocení 
budovy č.p. 928 – rekonstrukce výtahu a ploché střechy, jako bod č.15 - Záměr směny pozemků – 
křižovatka ulic K. Čapka a Raisova, jako bod č.16 - Nabídka výkonu zákonného předkupního práva - id. ½ 
pozemku parc.č. 555/9 a jako bod č. 17 – Schválení výše příspěvku města do Dobrovolného svazku obcí - 
region Dolní Berounka na rok 2019. Ostatní body zůstávají beze změny. 
 
Žádné další návrhy ani námitky nebyly podány. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu programu zasedání 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) Diskuse (45 minut) 
7) Žádost o odkup části pozemků parc.č. 3553/1 a parc.č. 3554 
8) Prodej pozemků parc.č. 1463/2 a parc.č. 1463/4 – Bory 
9) Záměr prodeje pozemku parc.č. 26 
10) Rozpočtové opatření č. 5/2018 - návrh 
11) Nabídka České spořitelny na financování překlenovacího úvěru (na platby investic krytých dotací) 
12) Smlouva o sdružení zadavatelů za účelem společného postupu směřujícího k zadání nadlimitní 

veřejné zakázky na služby s názvem „Svoz odpadů“ 
13) Solidární sbírka pro obec Prameny 
14) Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 928 – 

rekonstrukce výtahu a ploché střechy 
15) Záměr směny pozemků – křižovatka ulic K. Čapka a Raisova 
16) Nabídka výkonu zákonného předkupního práva - id. ½ pozemku parc.č. 555/9 
17) Schválení výše příspěvku města do Dobrovolného svazku obcí - region Dolní Berounka na rok 2019 
18) Různé 
19) Závěr 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání o 18 bodech v navrženém znění.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení bylo schváleno. 
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 K bodu 3 
Zpráva o činnosti rady města  
Vzhledem k rozsahu byla písemná forma zprávy o činnosti rady města 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 7.6. 2018 – 5.9.2018. 
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Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
  
 „Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 7.6 – 5.9.2018“ 
 

 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 od posledního zasedání zastupitelstva města sešel 1x a to 17.9.2018 kdy projednal rozpočtové 
opatření č.5/2018 a doporučil jej zastupitelstvu města ke schválení a dále indikativní nabídku financování od 
České spořitelny a.s., kterou také doporučil FV ke schválení zastupitelstvu města.   
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ----- 
 
 „Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru“ 
 
 
 

 K bodu 6:  
Diskuse 
V diskusi vystoupili:  
p.Hrubý – dotaz na MgA. Reslovou a na pana Kvasničku týkající se odpadového hospodářství, možností třídění 
odpadu, určení ceny za svoz odpadu, rozdílné systémy poplatků za svoz odpadů v Řevnicích a jiných obcích. 
Reakce : MgA. Reslová, p. Kvasnička, Ing. Smrčka  
 

 K bodu 7: 
Žádost o odkup části pozemků parc.č. 3553/1 a parc.č. 3554 
Na město se na jaře 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. postavil nový 
plot s opěrnou zdí. Rozdělení pozemku parc.č. 3553/1 je navrženo tak, aby lampy veřejného osvětlení zůstaly na 
pozemku města a zůstal také prostor pro případné vybudování chodníku.  
Zastupitelstvo města záměr prodeje části pozemku parc. č. 3553/1 na svém zasedání dne 25.6.2018 neschválilo. 
Problémem je kromě jiného stavba garáže na pozemku parc.č. 3554. 
Dne 6.8.2018 proběhla schůzka na místě, které se mimo jiných účastnil JUDr. F. M., J. M. a Ing. Tomáš Smrčka.  
Nyní město obdrželo dopis podepsaný JUDr. Matoušem a pí. Markovou, ve kterém seznamují město s dohodou, 
ke které dospěli ohledně odstranění garáže na pozemku parc.č. 3554.  
Rada města souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 3553/1 o výměře 206 m

2
 a části pozemku parc.č. 3554 o 

výměře cca 14 m
2
 JUDr. M. s tím, že podmínkou pro uzavření kupní smlouvy bude předložení písemné dohody 

uzavřené mezi JUDr. M. a p. M., která bude mimo jiné obsahovat závazek p. M. odstranit současnou garáž.  
Rada města na svém jednání dne 12.9.2018 doporučila zastupitelstvu záměr prodeje schválit (viz. zápis č. 191). 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička, Ing. Smrčka – shrnutí dlouhodobé situace s garáží na pozemku  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3553/1 o výměře 206 m

2
 a části 

pozemku parc.č. 3554 o výměře cca 14 m
2
, oba v k.ú. Řevnice, dle přiloženého návrhu JUDr. F. M. za 

těchto podmínek: a) kupující do tří let od podpisu smlouvy zajistí odstranění garáže z pozemku města č. 
3554, b) do doby, než bude garáž odstraněna, nebude kupující na pozemku, který je předmětem kupní 
smlouvy, provádět žádné stavební práce ani jej nezatíží jinými závazky, c) nebude-li garáž odstraněna do 
tří let od podpisu kupní smlouvy, tato pozbývá platnost.“ 
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Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 8 
Prodej pozemků parc.č. 1463/2 a parc.č. 1463/4 – Bory 
Dne 19.4.2018 schválilo zastupitelstvo záměr prodeje těchto 2 pozemků:  

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

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

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

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

(viz. zápis ze zasedání zastupitelstva č.27). 
Zastupitelstvo současně schválilo podmínky výběrového řízení. Poslední termín pro podání přihlášek do 
výběrového řízení byl den 18.6.2018. Do výběrového řízení se v daném termínu nikdo s nabídkou nepřihlásil.  
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne  25.6.2018 (viz. zápis č. 28) vyhlášení opětovného 
výběrového řízení za stejných podmínek se lhůtou pro podání přihlášek 10.9.2018. Ve složení komise pro 
otevírání obálek došlo pouze ke změně náhradníka – namísto Jana Kadlece byla jmenována Petra Karešová. 
Komise dne 11.9.2018 posoudila podané přihlášky, všechny přihlášky  byly podány v souladu s podmínkami 
výběrového řízení. Vítězem výběrového řízení na prodej pozemku parc.č. 1463/2 se stal J. B., který nabídl kupní 
cenu 3.253.000,- Kč, vítězem výběrového řízení na prodej pozemku parc.č. 1463/4 se stal také J.B., který nabídl 
kupní cenu 3.252.000,- Kč.  
Rada města na svém jednání dne 12.9.2018 doporučila zastupitelstvu prodej schválit (viz. zápis č. 191). 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička – dotaz na ostatní nabídky (nabídnuté částky), Ing. Buchal – z jeho pohledu 
proběhla dostatečná inzerce pozemků a vzhledem k jejich složitosti mu připadá výsledná cena dobrá. 
p.Kvasnička – s ohledem na prodeje jiných pozemků (pod chatami) měl původně s prodejem problém, ale lepší 
nabídku město zřejmě již nedostane.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje: 
- prodej pozemku parc. č. 1463/2 v  k.ú. Řevnice, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2731 m

2
, vítězi 

výběrového řízení J. B. za kupní cenu 3.253.000,- Kč. 
- prodej pozemku parc. č. 1463/4 v  k.ú. Řevnice, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2661 m

2
 vítězi 

výběrového řízení J. B. za kupní cenu 3.252.000,- Kč.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

 K bodu 9 
Záměr prodeje pozemku parc.č. 26 
Na město se jménem společnost Arkadia Praha CZ s.r.o., IČ: 25649922, se sídlem Pražská 22, Řevnice obrátil 
pan Stanislav Doleželík se žádostí o odkup pozemku parc.č. 26 v k.ú. Řevnice o výměře 323 m2, druh pozemku 
zahrada nebo jeho části o výměře 275 m2 (viz. plánek). Tento pozemek přímo sousedí s pozemkem parc.č. 30, 
který nyní tvoří zahradu domu č.p. 22. Jedná se o pruh za garážemi majitelů bytů v bytových domech č.p. 837 – 
840. Rodina pana Doleželíka před nedávnou dobou vložila svůj dům č.p. 22 se souvisejícími pozemky do 
společnosti Arkadia Praha CZ s.r.o., ve které je nyní prokuristou. 
Žádost je zdůvodněna přáním zřídit vjezd na pozemek přes zahradu domu č.p. 22 z ulice B. Němcové, protože 
současný vjezd k domu č.p. 22 se nachází přímo naproti přechodu pro chodce a takto umístěný vjezd není 
dopravně nejšikovnější. 
Rada města na svém jednání dne 12.9.2018 doporučila zastupitelstvu záměr prodeje schválit (viz. zápis č. 191).  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: MUDr. Dercová, Ing. Smrčka, Ing. Lojda, p. Kvasnička, Ing. Hartmann, MgA. Reslová, Ing. 
Beneš, Bc. Cvanciger – ujasnění umístění pozemku (bývalá farní zahrada), záměr prodeje celé cesty – tržní 
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cena? Možnosti případného vypsání výběrového řízení (pokud by na základě vyvěšeného záměru bylo více 
zájemců je tato varianta pravděpodobná), dále dotaz na počet a stav stromů na pozemku, příp. kdo bude řešit 
jejich údržbu či odstranění.   
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 26 v k.ú. Řevnice o výměře 323 m

2
 

společnosti Arkadia Praha CZ s.r.o., IČ: 25649922, se sídlem Pražská 22, 252 30 Řevnice.“ 
 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 3 Zastupitelů 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 10 
Rozpočtové opatření č. 5/2018 - návrh  
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 5/2018, které upravuje schválený 
rozpočet na rok 2018 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 13.909.871,- Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2018 na straně příjmů 94.046.848,60 (94.047 tisíc Kč) a na straně výdajů 
116.880.373,13 Kč (116.880 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 120.414.903,13 Kč (120.415 tisíc Kč) a 
s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí 
výdaje 120.414.903,13 Kč (120.415 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených 
v minulých (předchozích) letech.“  
Návrh rozpočtového opatření č. 5/2018 byl finančním výborem projednán 17.9.2018. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2018, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2018 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 13.909.871,- Kč. Celkem tedy po této úpravě činí 
rozpočet města na rok 2018 na straně příjmů 94.046.848,60 (94.047 tisíc Kč) a na straně výdajů 
116.880.373,13 Kč (116.880 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 120.414.903,13 Kč (120.415 tisíc 
Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků) činí výdaje 120.414.903,13 Kč (120.415 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních 
prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech.“  

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Usnesení bylo schváleno. 
  
 
 
 
 

 K bodu 11 
Nabídka České spořitelny na financování překlenovacího úvěru (na platby investic krytých dotací) 
Zastupitelstvu města je předložena indikativní nabídka od České spořitelny a.s. za účelem financování 
investičních dotačních projektů: „Přednádraží II. etapa“, „Rozšíření ČOV a kanalizace“ (Pod Vrážkou) a „Sběrný 
dvůr Řevnice“.   
Úvěry budou sloužit k vyrovnání časové disproporce mezi vynaloženými výdaji dodavatelům a příjmy ze 
schválených dotačních titulů. Výše jednotlivých úvěrů koresponduje s výší schválených dotací. Spoluúčast města 
na jednotlivých projektech je pokryta z vlastních peněžních prostředků. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička – doporučuje učinit ještě nezávislou poptávku u jiné banky. Ing. Buchal – 
dotaz na úrokovou sazbu úvěru.  
 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
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„Zastupitelstvo města schvaluje indikativní nabídku od České spořitelny a.s. za účelem financování 
investičních dotačních projektů: „Přednádraží II. etapa“, „Rozšíření ČOV a kanalizace“ (Pod Vrážkou) a 
„Sběrný dvůr Řevnice“.   

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

 K bodu 12 
Smlouva o sdružení zadavatelů za účelem společného postupu směřujícího k zadání nadlimitní veřejné 
zakázky na služby s názvem „Svoz odpadů“ 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh Smlouvy o sdružení zadavatelů za účelem společného 
postupu směřujícího k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Svoz odpadů obcí Regionu Dolní 
Berounka“. Návrh vzešel ze společného postupu obcí sdružených v dobrovolném svazku obcí Region Dolní 
Berounka. Obce sdružené v DSO  RDB, stejně tak i město Řevnice mají společně nastavený termín ukončení 
smluv na svoz odpadu do 30.6.2019. DSO RDB objednal u společnosti ASHPA oběhová hospodářství , s.r.o. 
mmj. přípravu a organizaci zadání výběrového řízení na společnost provádějící svoz komunálního odpadu 
separovaného odpadu. Zadavatelem bude sdružení obcí z RDB, které budou mít zájem na účasti ve společném 
výběrovém řízení. Soutěžen bude zvlášť svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a zvlášť svoz a 
likvidace separovaného odpadu, zástupce sdružení bude město Řevnice.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička, Ing. Smrčka – administraci na nákup energií zajišťují Černošice, proto bylo 
město osloveno, aby zástupcem pro veřejnou zakázku na odpady (i z důvodu dřívější zkušenosti), zřejmě se 
nezapojí všechny obce, ale snad bude i tak dost zájemců.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o sdružení zadavatelů za účelem společného postupu 
směřujícího k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Svoz odpadů obcí Regionu Dolní 
Berounka“. 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 13  

Solidární sbírka pro obec Prameny 
Zastupitelstvu města je předkládána informace Sdružení místních samospráv ČR o vyhlášení celostátní veřejné 
sbírky na obec Prameny (Karlovarský kraj). Účelem sbírky je získání finančních prostředků na podporu rozvoje 
obce Prameny a jejich občanů. Obec se dostala do neřešitelné situace dluhu díky krachu projektu stáčírny 
minerálních vod. Sbírka se koná formou shromažďování příspěvků na předem vyhlášeném bankovním účtu.  
Sdružení místních samospráv ČR žádá všechny samosprávy v republice o projev solidarity a zvážení poskytnutí 
finančního příspěvku pro obec Prameny.  
 
 Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička, Ing. Buchal, Ing. Lojda, Mgr. Skripnik, Ing. Smrčka – upřesnění situace v obci 
Prameny, výše případného příspěvku je na rozhodnutí zastupitelů, dotaz kdo je věřitelem u zkrachovalého 
projektu, diskuse o dalších obcích, které se dostaly do problémů, postoje zastupitelů ke sbírce.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč do veřejné sbírky 
pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání 
veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j.: KUZL 60663/2018.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: 1 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Usnesení bylo schváleno. 
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 K bodu 14 

Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 928 – rekonstrukce 
výtahu a ploché střechy  
Zastupitelstvu města je předkládána ke schválení žádost o uvolnění finančních prostředků z fondu oprav a 
technického zhodnocení budovy na rekonstrukci výtahu a ploché střechy v bytovém domě pro seniory, č.p. 928. 
Výtah v současné době již nevyhovuje potřebám klientů domu. Je třeba celková rekonstrukce a prodloužení do 
podkrovní části. Odhadované celkové náklady rekonstrukce výtahu a ploché střechy činí cca 3.000.000,- Kč vč. 
DPH. Ve Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 928 je ke dni 17.9.2018 částka ve výši 
3 078 901,57 Kč. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička, Ing. Smrčka – upřesnění, o který výtah se jedná (s plošinou nebo bez), 
možnost propojení  plošiny a výtahu, další budoucí investice do č.p. 928. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 3.000.000,- Kč na rekonstrukci 
výtahu a ploché střechy v bytovém domě pro seniory z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy 
č.p. 928.“   

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 
 
 

 K bodu č. 15 
Záměr směny pozemků – křižovatka ulic K. Čapka a Raisova 
Na město se obrátil p. J. N. se žádostí o směnu pozemků na křižovatce ul. K. Čapka a ul. Raisova. Pan N. by 
převedl na město část svého pozemku parc.č. 1721/2 o výměře 10 m

2
 a město by naopak převedlo panu N. část 

pozemku parc.č. 1721/3 o výměře 6 m
2
 a část pozemku parc.č. 1873/1 o výměře 15 m

2
. Všechny 3 pozemky jsou 

druhem ostatní plocha, využitím ostatní komunikace. Město má zájem nabýt část pozemku od pana N. z důvodu 
úpravy a údržby odvodu povrchové vody a naopak část pozemku, který by na pana N. město převedlo, 
nepotřebuje.   

 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička – žádá o prověření, zda v pozemku nevede kabel veřejného osvětlení.  
  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny části pozemku parc.č. 1721/3 o výměře 6 m

2
 a části 

pozemku parc.č. 1873/1 o výměře 15 m
2
 v majetku města za část pozemku parc.č. 1721/2 o výměře 10m

2
, 

vše v k.ú. Řevnice, podle přiloženého návrhu a to s doplatkem ve výši dle znaleckého posudku na zjištění 
ceny obvyklé. Znalecký posudek ceny obvyklé směňovaných pozemků zajistí na své náklady vlastník 
pozemku parc.č. 1721/2.“  

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

 

 

 K bodu 16 
Nabídka výkonu zákonného předkupního práva – id. ½ pozemku parc.č. 555/9 
Město Řevnice je vlastníkem id. ½ pozemku parc.č. 555/9, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Řevnice o 
celkové výměře 107 m

2
. Jedná se o pozemek pod stavbou komunikace v ulici Tyršova. Druhou id. ½ tohoto 

pozemku vlastní paní E. S..  
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Paní S. nyní svůj spoluvlastnický podíl ½ k pozemku parc.č. 555/9 prodává za 100.000,- Kč a v souladu s § 1124 
občanského zákoníku zaslala 18.9.2018 městu Řevnice nabídku na výkon zákonného předkupního práva 
k prodávanému spoluvlastnickému podílu pozemku. 
Přijme-li město nabídku, musí se koupě mezi městem a paní Surou uskutečnit za stejných podmínek, jaké si paní 
S. dohodla v již uzavřené kupní smlouvě s kupcem, tj. za kupní cenu 100.000,- Kč. 
Město Řevnice odkoupilo id. ½ pozemku parc.č. 555/9 v květnu 2016 za kupní cenu  5.350,- Kč (53,5 m

2
 x 100,- 

Kč). 
  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: Ing. Smrčka – v zájmu města je pozemek nekupovat, neboť cena je vysoká. Město se 
pokusí jednat s novým vlastníkem o jiných podmínkách, jednalo se i o komunikaci mezi Tyršovou a Mírovou. 
MUDr. Dercová – nový vlastník by si také měl prohlédnout ÚP, aby věděl jaké možnosti s pozemkem má.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města nesouhlasí s využitím zákonného předkupního práva a neschvaluje koupi id. ½ 
pozemku parc.č. 555/9, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Řevnice o celkové výměře 107 m

2 
od E. 

S. za kupní cenu 100.000,- Kč.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu č.17 

Schválení výše příspěvku města do Dobrovolného svazku obcí - region Dolní Berounka na rok 2019 
Na základě zasedání DSO RDB dne 6.9.2018 v Karlštejně, kde byla jednomyslně schválena pod bodem č. 8 výše 
příspěvku na rok 2019 ve výši 16,- Kč na obyvatele,  je zastupitelstvu předkládána ke schválení tato změna výše 
příspěvku. V roce 2018 byla výše příspěvku 11,- Kč na obyvatele. K navýšení dochází z důvodu vyšší agendy 
svazku, která se předpokládá v roce 2019, zejména se jedná o společný postup obcí v odpadovém hospodářství 
– příprava a organizace nadlimitní soutěže na svozové firmy.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: Ing.Lojda –  dotaz na personální obsazení svazku Dolní Berouna. Ing. Smrčka, p. 
Kvasnička – jde hlavně o mezi obecní spolupráci, svazek již řešil mnoho dotací v okolních obcích.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
  
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje příspěvek  města do Dobrovolného svazku obcí - region Dolní Berounka 
pro rok  2019 ve výši  16,- Kč na obyvatele.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu č.18 
Různé  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p.Kvasnička – osobně poděkoval Ing. Benešovi za jeho dlouholetou práci v zastupitelstvu. 
Ing. Beneš se po 5 volebních obdobích rozhodl již nekandidovat. Ing. Smrčka se k poděkování připojil.  
 

 K bodu č. 19 
Závěr 
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za jejich činnost ve volebním období 2014 -2018 a popřál všem 
kandidátům v nadcházejících komunálních volbách mnoho štěstí.  
  
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 24.9.2018  ve 20 : 23 hodin. 
 
Zápis byl vyhotoven dne : 24.9.2018 
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Usnesení 
přijatá na zasedání  Zastupitelstva města Řevnice č.31  dne 24.9.2018 

 
Zastupitelstvo města Řevnice 
 
A) SCHVALUJE:  
 návrhovou komisi ve složení: MgA. Marie Reslová  a Ing. arch. Alice Čermáková.“ 

 ověřovateli zápisu Libora Kvasničku a Bc. Miroslav Cvancigera 

 program zasedání o 18 bodech v navrženém znění 

 záměr prodeje části pozemku parc.č. 3553/1 o výměře 206 m2 a části pozemku parc.č. 3554 o výměře 
cca 14 m2, oba v k.ú. Řevnice, dle přiloženého návrhu JUDr. F. M. za těchto podmínek: a) kupující do 
tří let od podpisu smlouvy zajistí odstranění garáže z pozemku města č. 3554, b) do doby, než bude 
garáž odstraněna, nebude kupující na pozemku, který je předmětem kupní smlouvy, provádět žádné 
stavební práce ani jej nezatíží jinými závazky, c) nebude-li garáž odstraněna do tří let od podpisu 
kupní smlouvy, tato pozbývá platnost.“ 

 prodej pozemku parc. č. 1463/2 v  k.ú. Řevnice, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2731 m2, vítězi 
výběrového řízení J. B. za kupní cenu 3.253.000,- Kč, prodej pozemku parc. č. 1463/4 v  k.ú. Řevnice, 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2661 m2 vítězi výběrového řízení J. B. za kupní cenu 3.252.000,- 
Kč.“ 

 záměr prodeje pozemku parc.č. 26 v k.ú. Řevnice o výměře 323 m2 společnosti Arkadia Praha CZ 
s.r.o., IČ: 25649922, se sídlem Pražská 22, 252 30 Řevnice 

 Rozpočtové opatření č. 5/2018, které upravuje schválený rozpočet na rok 2018 tak, že se na straně 
příjmů i výdajů zvyšuje o částku 13.909.871,- Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na 
rok 2018 na straně příjmů 94.046.848,60 (94.047 tisíc Kč) a na straně výdajů 116.880.373,13 Kč 
(116.880 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu 
krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 120.414.903,13 Kč (120.415 tisíc Kč) a 
s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků) činí výdaje 120.414.903,13 Kč (120.415 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních 
prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech. 

 indikativní nabídku od České spořitelny a.s. za účelem financování investičních dotačních projektů: 
„Přednádraží II. etapa“, „Rozšíření ČOV a kanalizace“ (Pod Vrážkou) a „Sběrný dvůr Řevnice“.   

 uzavření Smlouvy o sdružení zadavatelů za účelem společného postupu směřujícího k zadání 
nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Svoz odpadů obcí Regionu Dolní Berounka“. 

 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních 
samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno 
Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j.: KUZL 60663/2018.“ 

 uvolnění finančních prostředků ve výši 3.000.000,- Kč na rekonstrukci výtahu a ploché střechy 
v bytovém domě pro seniory z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 928.“   

 záměr směny části pozemku parc.č. 1721/3 o výměře 6 m2 a části pozemku parc.č. 1873/1 o výměře 15 
m2 v majetku města za část pozemku parc.č. 1721/2 o výměře 10m2, vše v k.ú. Řevnice, podle 
přiloženého návrhu a to s doplatkem ve výši dle znaleckého posudku na zjištění ceny obvyklé. 
Znalecký posudek ceny obvyklé směňovaných pozemků zajistí na své náklady vlastník pozemku 
parc.č. 1721/2.“  

 příspěvek  města do Dobrovolného svazku obcí - region Dolní Berounka pro rok  2019 ve výši  16,- Kč 
na obyvatele.“ 

 
 
B) NESOUHLASÍ: 
 s využitím zákonného předkupního práva a neschvaluje koupi id. ½ pozemku parc.č. 555/9, ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Řevnice o celkové výměře 107 m2 od E. S. za kupní cenu 100.000,- 

Kč.“ 
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Zapisovatel: Petra Karešová 
 

 
                                                                     Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
 

……………………………………….                                                   ……………………………………… 
           Libor Kvasnička       Bc. Miroslav Cvanciger 

 
 
 
 
 

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


