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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 30.3.2020 dle usnesení vlády č. 274 ze dne 

23.3.2020 o přijetí krizového řízení prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů 
zastupitelstva  na zasedání zastupitelstva  v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti 

 
Přítomní zastupitelé: Bc. Cvanciger Miroslav, Ing. arch. Čermáková Alice, Ing. Černý Pavel, MUDr. Dercová 
Jaroslava, Ing. Hartmann Petr, Hrubý Vratislav, Chroust Jan ,Kovářová Iveta, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, 
Ing. Lojda Jan Ph.D, Ing. Smrčka Tomáš, Ing. Šupáčková Kateřina, Ing. arch. Tlustý Josef  
Omluvení zastupitelé:   Ing. Roman Řezáč 
Nepřítomní zastupitelé:  
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  30.3.2020            v  19 : 00 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  30.3.2020            ve   21 : 26 hodin 
 
Občané měli možnost zúčastnit se on line přenosu prostřednictvím veřejného linku, který byl k dispozici na 
webových stránkách města Řevnice. Prostřednictvím e-mailové adresy bylo též možné zaslat předem nebo 
v čase konání zasedání dotazy související s programem zasedání.  
 
Návrh programu zasedání: 
1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení programu  
4) Veřejnoprávní smlouva s obcí Mořinka o výkonu úkolů obecní policie 
5) Pověření – vrchní strážník MP 
6) Plná moc pro starostu a vrchního strážníka k získání zbrojní licence skupiny J pro jednotku MP 

Řevnice 
7) Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2020 
8) Dotace spolkům Tělocvičná jednota Sokol Řevnice a Sportclub Řevnice v rámci programu 

„Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží“ 
9) Záměr prodeje pozemku  parc. č. 3281/2 v ul. Náplavní 
10) Finanční dar na provoz – Trans hospital 
11) Příspěvek na provoz pediatrické ordinace - MUDr. Kopelentová 
12) Koupě 4 podílů pozemku parc.č. 2974/16 - ul. Slunečná 
13) Bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1963/5 a 1963/6 od Státního pozemkového úřadu - ul. Selecká 
14) Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2123/10 od Středočeského kraje - ul. U Prodejny 
15) Opatření v souvislosti s nouzovým stavem a při předpokládaném výpadků daňových příjmů 
16) Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 
17) Rozpočtové opatření č. 5/2019 – informace zastupitelům  
18) Smlouva o rozvoji území 
19) Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav č.p. 27 
20) Závěr 
 
Průběh zasedání zastupitelstva 
 

 K bodu 1  
Zahájení 
Zasedání Zastupitelstva města Řevnice zahájil starosta Ing. Tomáš Smrčka v 19: 00 hodin. Dle usnesení vlády č. 
274 ze dne 23.3.2020 o přijetí krizového řízení je zasedání konáno pomocí prostředků komunikace na dálku 
umožňujícími účast členů zastupitelstva  na zasedání zastupitelstva  v reálném čase bez jejich osobní 
přítomnosti. Starosta dále 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 14 zastupitelů. Schvalovací 
kvórum činí 8 hlasů.  
 
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. Starosta zastupitelům sdělil jakým 
způsobem bude zasedání probíhat resp.jakým způsobem se bude možné hlásit do diskuze, jakým způsobem 
bude probíhat hlasování (zastupitelé budou vyzváni jmenovitě, ale v zápise bude uveden výsledek hlasování 
v souhrnném čísle, např. 5 pro,2 proti, 8 zdržel se, nikoliv jmenovitě).  
 
 
 
 
 

Zápis  č. 10 
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 K bodu 2 
Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva města byla starostou určena Petra Karešová. 
Námitka proti určení zapisovatele vznesena nebyla. 
 
Starosta určil ověřovateli zápisu Libora Kvasničku a Ing. Kateřinu Šupáčkovou a návrhovou komisi ve složení Ing. 
Petr Hartmann a Vratislav Hrubý. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 

 K bodu 3 
Schválení programu  
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání (program  byl upraven v souvislosti s nařízením vlády 
ze dne 23.3.2020 č.274 ) v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a informací zveřejněnou na 
úřední desce. Starosta předložil zastupitelům návrh na dodatečné zařazení bodu: Nabídka České spořitelny a.s. 
na předfinancování akce „Lesní cesta Strážný vrch“, tento bod bude zařazen jako č.20. Vyzval zastupitele, zda 
mají návrhy na doplnění nebo na vypuštění bodů z programu zasedání zastupitelstva. Další návrhy nebyly 
vzneseny.  
Starosta dává hlasovat o návrhu programu zasedání v tomto znění: 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 10 o 21 
bodech v navrženém znění: 
1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení programu  
4) Veřejnoprávní smlouva s obcí Mořinka o výkonu úkolů obecní policie 
5) Pověření – vrchní strážník MP 
6) Plná moc pro starostu a vrchního strážníka k získání zbrojní licence skupiny J pro jednotku MP 

Řevnice 
7) Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2020 
8) Dotace spolkům Tělocvičná jednota Sokol Řevnice a Sportclub Řevnice v rámci programu 

„Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží“ 
9) Záměr prodeje pozemku  parc. č. 3281/2 v ul. Náplavní 
10) Finanční dar na provoz – Trans hospital 
11) Příspěvek na provoz pediatrické ordinace - MUDr. Kopelentová 
12) Koupě 4 podílů pozemku parc.č. 2974/16 - ul. Slunečná 
13) Bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1963/5 a 1963/6 od Státního pozemkového úřadu - ul. Selecká 
14) Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2123/10 od Středočeského kraje - ul. U Prodejny 
15) Opatření v souvislosti s nouzovým stavem a při předpokládaném výpadků daňových příjmů 
16) Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 
17) Rozpočtové opatření č. 5/2019 – informace zastupitelům  
18) Smlouva o rozvoji území 
19) Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav č.p. 27 
20) Nabídka České spořitelny a.s. na předfinancování akce „Lesní cesta Strážný vrch“ 
21) Závěr 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 1/ZM/10/2020 bylo schváleno. 
  

 K bodu 4 
Veřejnoprávní smlouva s obcí Mořinka o výkonu úkolů obecní policie 
Zastupitelstvu je předkládáno k projednání a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice a 
obcí Mořinka 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 Mořinka. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou se 4 měsíční výpovědní lhůtou. Městská policie Řevnice započne 
svoji činnost prvního dne v měsíci následujícího po právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského 
kraje  o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.   
Výkon služby bude prováděn motorizovanou dvoučlennou hlídkou zpravidla v rozsahu 1 hodina týdně (2 x 1 x 52, 
tj. celkem 104 hodin ročně) za úhradu 46.800,- Kč/kalendářní rok (450,- Kč/1 hodina/1 strážník).  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Černý – časový úsek mu připadá nesmyslný. Ing. Smrčka – smlouva se uzavírá na přání obce Mořinka, jde 
hlavně o možnost telefonického kontaktu, fyzická účast strážníků bude spojena s výkonem služby v obci Hlásná 
Třebaň.  
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Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice, IČ: 00241636 a 
obcí Mořinka, IČ: 00509761 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 Mořinka v rozsahu 1 hodiny motorizované dvoučlenné hlídky týdně (tj. 104 hodin/rok) za 
úhradu 450,- Kč/1 hodina/1 strážník, tj.  46.800,- Kč za kalendářní rok.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 2/ZM/10/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 5 
Pověření – vrchní strážník MP 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení v souladu s §3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o Obecní policii 
pověření Veroniky Matouškové k plnění funkce vrchního strážníka a plněním dalších úkolů při řízení Městské 
policie Řevnice. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Šupáčková – dotaz zda na pozici bylo vypsáno výběrové řízení. Ing. Smrčka – v tomto případě se výběrové 
řízení nevypisovalo, podle zákona musí pouze na návrh starosty nebo jiného člena zastupitelstva být strážník 
k plnění funkce zastupitelstvem pověřen.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města města pověřuje s účinností od 1.4.2020  v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 
Sb., o Obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, plněním funkce vrchního strážníka a plněním dalších 
úkolů při řízení Městské policie Řevnice paní Veroniku Matouškovou.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 zastupitelů 

Usnesení č. 3/ZM/10/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 6:  
Plná moc pro starostu a vrchního strážníka k získání zbrojní licence skupiny J pro jednotku MP Řevnice 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení udělení plné moci pro Ing. Tomáše Smrčku a Veroniku 
Matouškovou k jednání ve věci získání zbrojní licence skupiny J pro jednotku MP Řevnice. Získáním této licence 
je podmíněna možnost vyzbrojení jednotky Městské policie Řevnice, která by měla proběhnout v roce 2020. Tato 
potřeba se ukázala v souvislosti s prohlídkou otevřených objektů po vykradení v konci loňského roku na území 
města Řevnice.   
  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:   
pan Kvasnička, Ing.Černý, Ing. Smrčka, pan Chroust, Ing. Šupáčková, Ing. Lojda – v diskuzi vyjadřovali 
zastupitelé své názory na vyzbrojení jednotky městské policie (zkušenosti z působení minulé jednotky MP, 
odpovědnost za zbraně a jejich použití, míru rizika, kterou strážníci podstupují, nedostatečnou kapacitu jednotek 
státní policie a možnosti apelovat na státní instituce, uložení zbraní, úpravu zacházení se zbraní formou vnitřního 
předpisu, finanční zátěž na rozpočet, dle tvrzení starosty má být náklad 30 tis.Kč). Starosta ještě upřesnil, že 
požadavek vzešel hlavně ze zkušenosti, kdy hlídka byla přivolána k oznámení, kde bylo podezření na přítomnost 
ozbrojeného pachatele a vzhledem právě k nedostatečné kapacitě ze strany státní policie byla hlídka nucena 
čekat na příjezd Policie ČR několik hodin, aby mohla do objektu vstoupit. Rozhodně nejde o „suplování“ práce 
Policie ČR, ale o vlastní ochranu strážníků MP.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města zplnomocňuje Ing. Tomáše Smrčku – starostu a Veroniku Matouškovou – vrchního 
strážníka Městské policie Řevnice k jednání ve věci získání zbrojní licence skupiny J pro jednotku 
Městské policie Řevnice.“ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti: 3 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 4/ZM/10/2020 bylo schváleno. 
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 K bodu 7 
Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2020 
Zastupitelstvu města je předkládána k projednání a odsouhlasení Veřejnoprávní smlouvu o dotaci na poskytování 
sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění 
pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence 
sociálního vyloučení, na rok 2020 (evidenční číslo poskytovatele smlouvy S-1218/SOC/2020). Středočeský kraj 
se touto smlouvou zavazuje poskytnout městu Řevnice jednorázovou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
1.590.000,- Kč na poskytování sociální služby v roce 2020. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 1.590.000,- Kč od 
Středočeského kraje na zajištění poskytování sociální služby v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o dotaci na poskytování sociální služby evidenční číslo S-1218/SOC/2020 a přílohy č. 1 – úprava 
v položkovém čerpání rozpočtu sociální služby – pečovatelská služba.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 5/ZM/10/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 8 
Dotace spolkům Tělocvičná jednota Sokol Řevnice a Sportclub Řevnice v rámci programu „Podpora 
celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží“ 
Za účelem poskytnutí dotací v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a 
mládeží“ vyčlenilo město v  rozpočtu na rok 2020 finanční prostředky ve výši 350.000,- Kč.  
O dotaci na podporu celoroční činnosti dětí a mládeže požádalo 14 spolků.  
Žádáno bylo celkem na 525 členů s věkem max. 18 let, na jednoho člena tak připadá podpora 666,- Kč.  
U dvou žadatelů - Tělocvičné jednoty Sokol Řevnice a Sportclubu Řevnice - překročila dotace vypočítaná dle 
počtu členů částku 50 tisíc.  
Rozhodování o poskytování dotací nad 50.000,-  Kč v jednotlivých případech je dle zákona o obcích vyhrazeno. 
zastupitelstvu. 
Rada města na svém jednání dne 18.3.2020 doporučila zastupitelstvu města schválit přidělení dotace na činnost 
ve výši 73.333,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Řevnice a ve výši 76.000,- Kč spolku Sportclub Řevnice. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících 
s dětmi a mládeží“ přidělení dotace: 
- pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Řevnice, IČ: 16949137, se sídlem Opletalova 89, 252 30 

Řevnice ve výši 73.333,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci s tímto spolkem; 
- zapsanému spolku Sportclub Řevnice, IČ: 26562928, se sídlem Mníšecká 500, 252 30 Řevnice ve výši 

76.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci s tímto spolkem.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 6/ZM/10/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 9: 
Záměr prodeje pozemku  parc. č. 3281/2 v ul. Náplavní 
Zastupitelstvu města je předkládán k projednání záměr prodeje pozemku o výměře 833 m

2
 v obci a k.ú. Řevnice 

včetně všech jeho součástí a příslušenství a to ve výběrovém řízení obálkovou metodou. Je nutné schválit 
nejnižší požadovanou cenu.  
Ing. Jaroslav Kubát, soudní znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí vypracoval dne 
25.3.2020 znalecký posudek č. 334/5/2020 na zjištění tržní hodnoty/ceny obvyklé těchto pozemků. V posudku 
stanovil tržní hodnotu pozemku na 3.498.600,- Kč. Starosta navrhuje požadovat za pozemek min. 5 milionů Kč. 
Zastupitelstvu města jsou současně předkládány ke schválení podmínky výběrového řízení včetně příloh. 
Otevírání obálek proběhne dne 2.6.2020 v 9:00 hodin. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
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V rozpravě vystoupili: 
Ing. Černý, Ing. Smrčka, pan Chroust, pí. Kovářová, pan Kvasnička, Ing. Lojda – obsahem diskuze byla vhodnost 
a účelnost prodeje pozemku, následné využití finančních prostředků z prodeje (prostředky z prodeje by 
v aktuálním stavu sloužily jako posílení rezervy, neboť se předpokládá výpadek daňových příjmů). Diskutující se 
ve větší míře shodli, že prodej pozemku může být jakýmsi „testováním trhu“ a vzhledem k faktu, že jde o záměr, 
může zastupitelstvo později rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí případné cenové nabídky.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje  
- záměr prodeje pozemku parc.č. 3281/2, orná půda, o výměře 833 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 5.000.000,- Kč;  

- podmínky výběrového řízení obálkovou metodou v přiloženém znění.“ 
„Zastupitelstvo města jmenuje komisi pro otvírání obálek ve složení MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Alice 
Bečková, Ing. Petr Hartmann, náhradník Ing. Tomáš Smrčka.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: 2 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 7/ZM/10/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 10: 
Finanční dar na provoz – Trans hospital 
Rada města na svém jednání č. 38 konaném dne 14.8.2019  projednala žádost společnosti Trans hospital plus, 
provozující v našem regionu zdravotnickou záchrannou službu, zdravotnickou dopravní službu a lékařskou 
pohotovostní službu o příspěvek na její provoz. Finanční prostředky, které zařízení čerpá za provedené úkony 
prostřednictvím zdravotních pojišťoven, v současné době nestačí na pokrytí provozu a obnovu zmíněného 
zařízení. Po projednání radními byla navržena výše příspěvku 20.000,- Kč ve formě daru pro rok 2019 (září – 
prosinec – 5.000,- Kč na měsíc) a pro rok 2020 ve výši 60.000,-Kč (poskytnutí daru vyššího než 20.000,- Kč musí 
dle zákona o obcích schválit zastupitelstvo města). Zastupitelstvo již v rozpočtu na rok 2020 schválilo finanční 
prostředky na podporu společnosti Trans hospital plus. Nyní je potřeba uzavřít  smlouvu o tom, že město 
poskytne společnosti Trans hospital plus finanční dar ve výši 60 000,- Kč na pokrytí provozu zdravotnického 
záchranného zařízení.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
Ing. Šupáčková – příspěvky jsou i z jiných obcí? paní Kovářová –výše příspěvků z jiných obcí? Ing.Smrčka – 
ostatní obce se připojili nejméně k požadavku z loňského roku (např. Lety, Hlásná Třebaň) výše příspěvků je 
obdobná, přesná čísla,ale v tuto chvíli nevíme.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru se společností Trans hospital plus 
s.r.o., Mařákova 1080, 252 30 Řevnice, IČ: 01571010 v přiloženém znění, na jejímž základě poskytne město 
společnosti Trans hospital plus finanční dar ve výši 60.000,- Kč na pokrytí provozu zdravotnického 
záchranného zařízení.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 8/ZM/10/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 11: 
Příspěvek na provoz pediatrické ordinace - MUDr. Kopelentová 
V Řevnicích skončily v roce 2019 obě ordinace dětského lékaře. Město má zájem na tom, aby na území města 
Řevnice byla provozována pediatrická ambulance. 
Starostovi se podařilo zajistit, že si v Řevnicích otevře pediatrickou ordinaci MUDr. Eliška Kopelentová - na 
adrese Sádecká 366, Řevnice. Zastupitelstvo již schválilo v rozpočtu na rok 2020 finanční prostředky na podporu 
této ordinace. Nyní je potřeba uzavřít  smlouvu o tom, že město poskytne MUDr. Kopelentové finanční dar ve výši 
do 240.000,- Kč (10.000,- Kč/měsíc) na náklady ambulance a finanční dar ve výši do 42.000,- Kč (7.000,- 
Kč/měsíc) na náklady na bydlení (do uzavření nájemní smlouvy na nově budovaný byt v podkroví bytového domu 
č.p. 27).  
Podmínkou daru bude mimo jiné, že MUDr. Kopelentová zaregistruje všechny děti s trvalým pobytem 
v Řevnicích, pro které o to jejich rodiče požádají. 
Příspěvek je důležitý pro znovu rozeběhnutí praxe, jelikož řada rodičů si v mezidobí děti přehlásila jinam.   
 
Starosta otvírá rozpravu.  
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V rozpravě vystoupili:--- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru s MUDr. Eliškou Kopelentovou 
v přiloženém znění, na jejímž základě poskytne město MUDr. Kopelentové finanční dar ve výši do 
240.000,- Kč na náklady ambulance a finanční dar ve výši do 42.000,- Kč na náklady na bydlení.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 9/ZM/10/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 12: 
Koupě 4 podílů pozemku parc.č. 2974/16 - ul. Slunečná 
Zastupitelstvu města je předkládána ke schválení koupě 4 podílů pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, 
ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice o celkové výměře 1112 m

2
 a to od Romana Novotného, Vratislava 

Novotného, Vlasty Bauerové a Jiřího Bauera.  
Jedná se o část veřejné komunikace v ulici Slunečná. Prodávající souhlasí s kupní cenou 100,- Kč/m

2
, za kterou 

město pozemky pod komunikacemi již několik let vykupuje. Pozemek parc.č. 2974/16 má v současné době 11 
spoluvlastníků, město vlastní id. 76/96.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:--- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje schvaluje koupi 4 podílů pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, 
ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice o celkové výměře 1112 m

2 
a to: 

 id. 1/64 od Romana Novotného za kupní cenu 1.738,- Kč; 

 id. 1/64 od Vratislava Novotného za kupní cenu 1.738,- Kč; 

 id. 1/144 od Vlasty Bauerové za kupní cenu 772,- Kč;   

 id. 1/144 od Jiřího Bauera za kupní cenu 772,- Kč.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 10/ZM/10/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 13: 
Bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1963/5 a 1963/6 od Státního pozemkového úřadu - ul. Selecká 
Na pozemcích parc.č. 1963/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 66 m

2
 a parc.č. 1963/6, ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m
2
 se nachází veřejně přístupná komunikace se zpevněným povrchem - 

ul. Selecká. Jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s nimi má Státní pozemkový úřad.  
Město hodlá požádat Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod těchto pozemků. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:--- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
 „Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí těchto pozemků v k.ú. Řevnice: 
- parc.č. 1963/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 66 m

2
 a 

- parc.č. 1963/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m
2
, 

z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, do vlastnictví města Řevnice 
za podmínek stanovených Státním pozemkovým úřadem.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 11/ZM/10/2020 bylo schváleno 
 

 K bodu 14: 
Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2123/10 od Středočeského kraje - ul. U Prodejny 
Část ulice U Prodejny tvoří pozemek parc. č. 2123/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 190 m

2
, který 

je ve vlastnictví Středočeského kraje a správě příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje. V pozemku je mimo jiné uložen hlavní kanalizační řad v majetku města.  
Město Řevnice v roce 2012 požádalo Středočeský kraj o bezúplatný převod tohoto pozemku do majetku města, 
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proto zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku do majetku města Řevnice již 11. června 2012. 
Středočeský kraj převod pozemku následně (v roce 2014, po opakovaných dotazech města) zamítl z důvodu, že 
tento pozemek bude součástí záboru v rámci připravované investiční akce Středočeského kraje „II/115 a III/11517 
Řevnice, průtah“. 
Protože tato stavba je již dokončena, požádalo město Středočeský kraj o převod pozemku opětovně. Může se 
stát, že Středočeský kraj bude požadovat aktuální schválení převodu pozemku do majetku města, proto správní 
odbor navrhl schválit z důvodu urychlení administrace bezúplatné nabytí pozemku opakovaně.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:--- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2123/10, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 190 m

2
 v obci a k.ú. Řevnice (část ulice U Prodejny) z vlastnictví Středočeského 

kraje do majetku města Řevnice.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 12/ZM/10/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 15: 
Opatření v souvislosti s nouzovým stavem a při předpokládaném výpadků daňových příjmů 
Rada města na svém jednání č. 65 dne 18.3. projednala na návrh starosty města  opatření v souvislosti 
s předpokládaným výpadkem daňových příjmů v důsledku útlumu ekonomiky kvůli současnému krizovému stavu. 
Jedním ze základních zdrojů rozpočtu města jsou přerozdělené daňové příjmy podle zákona 243/2000 Sb. Zákon 
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům. V rozpočtu města je proto 
potřeba posílit rezervu pro rok 2020 neboť vývoj na straně příjmů se v současné době nedá přesněji predikovat.  
Návrh spočívá v těchto opatřeních: dokončit již zasmluvněné a rozpracované projekční práce a větší investice 
(rekonstrukce budov čp. 74 a čp. 27, Lesní cesta Strážný vrch). Již připravované investice nebo projekty na další 
rok s nižší spoluúčastí realizovat (retence vody u školy, odbahnění tůní a rybníčků, lesní cesta Pišťák, sportoviště 
u školy, projekty ZUŠ nebo stará škola). Investice s žádnou nebo vyšší mírou spolufinancování odložit, upravit 
rozsah nebo ukončit: akce cyklostezky včetně souvisejících inženýrských sítí – posunout termín (dle stávající 
dotace je akci nutné realizovat do 30.8. 2020) nebo realizovat pouze část (především tu, která je uznatelným 
nákladem), nebo akci ukončit (včetně ztráty možnosti čerpání dotace), rekonstrukce komunikací Vrážka 
(přesunout na další rok), pořízení elektromobilu náhradou za multikáru (akci zastavit , včetně ztráty čerpání 
dotace), kontejnerové třídy v areálu MŠ (provozní dotaci na  dva roky pro dětskou skupinu buď změnit tak, že se 
zrealizuje změna místa do budovy staré školy, dokončí se projekt na umístění kontejnerů a prozatím se nebudou 
realizovat, nebo dotaci ukončit), provést úspory v rozpočtu péče o komunikace , zeleň a technických služeb. 
Vytvořit rozpočtovou rezervu v rozpočtu základní školy a v druhé polovině roku rozhodnout o převedení do 
rozpočtu města nebo ponechání v rozpočtu základní školy. Pokračovat v přípravě rozpočtem plánovaného 
prodeje nemovitého majetku tak, že je předložen zastupitelstvu záměr na prodej jen části (jednoho stavebního 
pozemku) a v případě, že se ukáže výrazné ovlivnění výsledné prodejní ceny z důvodů aktuální krizové situace, 
rozhodnout o další strategii (prodej zrušit či posunout). 
Co se týče kontejnerové třídy v areálu MŠ  a dotace na dětskou skupinu navrhuji toto. Pro připomenutí město  
získalo dotaci na zřízení a dvouletý provoz dětské skupiny pro  24 dětí z Ministerstva práce a sociálních věcí a 
mělo záměr dětskou skupinu umístit do pavilonu v areálu MŠ. Město tak chce řešit deficit  míst pro mladší děti, 
které v současné době na základě smluv a  měsíčního paušálu 3.000,- Kč umisťuje do MŠ Bambinárium a dětské 
skupiny Sokolík, při počtu 24 dětí by se ročně jednalo o náklad  cca 800 tis. Kč (na dva roky  pak cca 1,6 mil. Kč).  
Ovšem z důvodů jednak podaných námitek a předpokládaných prodlev v projednání záměru umístění dětské 
skupiny do nového pavilonu a jednak z důvodů předpokládaného negativního ekonomického vývoje je třeba akci 
přehodnotit.  Proto navrhuji  na základě provedených konzultací umístění dětské skupiny  (na dotací dané dva 
roky)  do budovy  čp. 64 (stará škola na náměstí), kde se uvolní prostory po městské policii (tato se přestěhuje do 
nového podkroví úřadu). Bude nutné provést stavební úpravy spočívající v navýšení hyg.zázemí, které ovšem 
dotace plně pokryje a bude nutné získat stanovisko hygieny, hasičů a stavebního úřadu, což vzhledem 
k současné situaci s nouzovým stavem nebude také jednoduché. Proto současně běží konzultace  o posunutí 
termínů dotace.      Dále starosta navrhuje pokračovat v projednání již zpracovaného projektu neboť  kapacita MŠ  
pro mladší děti (tříleté) je ve stávající budově nedostatečná a i do budoucna bude třeba kapacitu navýšit. 
V případě, že by se podařilo  vybudovat  druhou mateřskou školu ve městě, o což vedení města usiluje  (např. 
v areálu bývalé betonárny), mohl by nový pavilon sloužit mateřské škole k jiným aktivitám -  například  k fyzickým 
aktivitám v době nepříznivého počasí, případně i jiným aktivitám pro město  apod.  (s projektantem byla  tato 
možnost konzultována a modulární systém kontejnerů toto umožňuje). 
Co se týče investiční akce cyklostezky jak bylo výše řečeno buď akci ukončit nebo realizovat jen část uznatelných 
nákladů (lávka, stojany, piktogramy) , kde je 95 % spoluúčast. Probíhají jednání s poskytovatelem dotace.   
 
Starosta otvírá rozpravu.  
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V rozpravě vystoupili: 
pan Kvasnička, Ing. Smrčka, Ing. Černý, Ing. Šupáčková – diskuze byla rozdělena na několik částí, a to: názory 
na rozsah „škrtů“ v rozpočtu (nejen ta, která jsou navržena v tuto chvíli) vzhledem k výpadkům příjmů z daní, 
momentální strategie města v ohledu investic, dále pak varianty vytvoření a umístění dětské skupiny vzhledem ke 
komplikacím při stavebním řízení a případným změnám při čerpání dotačních titulů (umístění kontejnerů na jiné 
místo, pořizovací cena, aktuální situace resp. platby za děti umístěné v jiné než obecní MŠ).  
 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí opatření v souvislosti s nouzovým stavem a při předpokládaném 
výpadku daňových příjmů.“ 
 

 K bodu 16: 
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 1/2020, který upravuje schválený 
rozpočet na rok 2020 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 3.902.843,18 Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2020 na straně příjmů 131.149.340,- Kč (131.149 tisíc Kč) a na straně výdajů 
117.384.783,18 Kč (117.385 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a položky 8123 (8123 – dlouhodobé přijaté finanční 
prostředky) činí příjmy 151.774.783,18 Kč (151.775 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 151.774.783,18 Kč (151.775 tisíc Kč). 
Rozpočet je po rozpočtové změně č. 1/2020 přebytkový. 
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 byl projednán na jednání rady města dne 18.3.2020. Ve finančním výboru 
byl návrh rozpočtového opatření projednán dne 26.3.2020. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
Ing. Tlustý – dotaz na úpravu rozpočtu – dešťová kanalizace v ulici V Luhu? Ing. Smrčka – v ulici V Luhu by se 
nedělaly inženýrské sítě s výjimkou výtlačného potrubí od vodních zdrojů u řeky směrem k vodojemu v lese. 
Ostatní projekty a rozpočty jsou připraveny, ale vzhledem k odložení akce cyklostezek (tyto sítě měly být její 
součástí) pro letošní rok nebudou realizovány.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2020 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 3.902.843,18 Kč. Celkem tedy po této úpravě 
činí rozpočet města na rok 2020 na straně příjmů 131.149.340,- Kč (131.149 tisíc Kč) a na straně výdajů 
117.384.783,18 Kč (117.385 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a položky 8123 (8123 – dlouhodobé přijaté 
finanční prostředky) činí příjmy 151.774.783,18 Kč (151.775 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 
8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 151.774.783,18 
Kč (151.775 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 1/2020 přebytkový.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 13/ZM/10/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 17: 
Rozpočtové opatření č. 5/2019 – informace zastupitelům  
Na základě pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku od 
posledního jednání zastupitelstva města do konce roku 2019, které zastupitelstvo města schválilo na svém 
zasedání dne 16.12.2019 (viz. zápis č. 8 ze dne 16.12.2019) byl dne 31.12.2019 radou města na jejím 55. 
jednání schválen návrh rozpočtového opatření č. 5/2019, který upravuje schválený rozpočet na rok 2019 tak, že 
se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 4.831.379,44 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města 
na rok 2019 na straně příjmů 138.214.448,96 Kč (138.214 tisíc Kč) a na straně výdajů 212.325.693,49 Kč 
(212.326 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8113 (8113 – krátkodobé přijaté 
finanční prostředky), položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a 
položky 8123 (8123 – dlouhodobé přijaté finanční prostředky) činí příjmy 227.860.223,49 Kč (227.860 tisíc Kč) a s 
financováním třídy 8. položky 8114 (8114 – uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků) a 
položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 227.860.223,49 
Kč (227.860 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) 
letech, přijetím krátkodobých a dlouhodobých finančních prostředků. Rozpočtové opatření bylo projednáno 
finančním výborem. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:--- 
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„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o schválení rozpočtového opatření č. 5/2019 Radou 
města Řevnice dne 31.12.2019.“  
 

 K bodu 18: 
Smlouva o rozvoji území 
Cílem města je zajistit udržitelný rozvoj, proto usiluje o zajištění toho, aby na jeho území nedocházelo k deficitům 
veřejné infrastruktury v souvislosti s novou výstavbou. Firma MIKA Studio s.r.o., IČ 24772623, sídlo  Jeseniova 
1549/124, Žižkov, Praha 3 jako vlastník pozemků parc.č. 3448/13, parc.č. 3448/14, parc.č. 3448/15, parc.č. 
3448/16 má zájem na těchto pozemcích vybudovat čtyři rodinné domy (každý se 2 bytovými jednotkami o 
velikosti 5+1, předpokládaná zastavěná plocha stavbou je v případě každého rodinného domu 132 m2). Dříve 
pozemky vlastnila paní Luitjesová  jsou to pozemky na levé straně na objíždce mezi Řevnicemi a Lety.   Záměr je 
v souladu s územním plánem, návrh nového územního plánu uveřejněný v roce 2018 počítal se změnou na 
nezastavěné území.  Protože investor má zájem o realizaci stavby v soukromém zájmu v katastrálním území 
Města na pozemcích, které nemají plně zajištěnu potřebnou dopravní, technickou a další veřejnou infrastrukturu, 
souhlasí s vybudováním veškeré potřebné veřejné infrastruktury na vlastní náklady. Také z toho důvodu, že část 
předmětné veřejné infrastruktury bude město přebírat do správy, je potřebné uzavřít Smlouvu o rozvoji území. 
Investor v rámci realizace investice vytvoří a převede do vlastnictví města Smlouvou o rozvoji území definovanou 
veřejnou infrastrukturu a nemovitosti, které budou využity mimo jiné jako nové veřejné prostranství, a v případě 
potřeby zřídí služebnosti inženýrských sítí, aby bylo zajištěno bezproblémové fungování veřejné infrastruktury. 
V této souvislosti bude na město bezplatně převeden také pozemek parc. č. 3448/12 včetně veškeré zde 
vybudované veřejné infrastruktury. Současně investor uhradí finanční příspěvek na vybudování zdrojů veřejné 
infrastruktury 201.280,- Kč a na zajištění plnění kauci ve výši 0,5 mil. Kč. Tento postup je veden záměrem 
nezatížit rozpočet města. Všechny Smlouvou o rozvoji území předpokládané částky, které budou do veřejné 
infrastruktury investovány, považuje investor za účelné. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
Ing. Smrčka – vzhledem k faktu, že smlouva byla dodána v konečném znění až těsně před zasedáním 
zastupitelstva, blíže popsal umístění pozemků a obsah smlouvy.  
Ing. Černý – navrhuje smlouvu odložit, neboť ji nemohl řádně prostudovat. Dále vznesl dotaz, zda by odložení 
ovlivnilo možnost výstavby? Ing.Smrčka – pokud se smlouva neuzavře stavbu to spíše neovlivní, naopak by 
město mohlo přijít o plnění, které ze smlouvy vyplývá. Pan Kvasnička – souhlasí s Ing. Černým ohledně 
nemožnosti prostudovat smlouvu předem. Další dotaz je na sousední pozemky a vedení dešťové kanalizace, zda 
by nebylo vhodnější svést dešťovou kanalizaci do již existující strouhy pod viaduktem. Pan Chroust – součástí 
smlouvy je i přijmutí zeleně, kterou v jiných případech považuje město za „zbytečnou“ zátěž. Ing. Smrčka – zde 
se jedná o zeleň umístěnou v chodníku, který bude převeden městu, zde tedy není jiná volba.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o rozvoji území mezi městem Řevnice a firmou MIKA 
STUDIO s.r.o., IČ: 24772623, sídlo Jeseniova 1549/124, Žižkov, Praha 3 v předloženém znění. Text smlouvy 
je nedílnou součástí usnesení.“ 

Pro: 11 zastupitelů 

Proti: 2 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 14/ZM/10/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 19 
Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav č.p. 27 
Ekonomický odbor předkládá zastupitelstvu města ke schválení žádost o uvolnění finančních prostředků z Fondu 
oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 27 na stavební úpravy bytového domu, zahrnující zateplení fasády, 
výměnu střešní krytiny a vestavbu dvou bytových jednotek v podkroví. Žádáme tímto o uvolnění všech prostředků 
z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 27 ve výši 1 166 323,59 Kč. Hrazena bude část nákladů 
vynaložena na spoluúčast na základě fakturace skutečně provedených prací. 
Ve Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p.27 je ke dni 16.3.2020 částka ve výši 1 166 323,59 Kč. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:--- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického 
zhodnocení budovy č.p. 27 ve výši 1 166 323,59 Kč na stavební úpravy bytového domu, zahrnující 
zateplení fasády, výměnu střešní krytiny a vestavbu dvou bytových jednotek v podkroví.“  

Pro: 14 zastupitelů 
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Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 15/ZM/10/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 20 
Nabídka České spořitelny a.s. na předfinancování akce „Lesní cesta Strážný vrch“ 
Zastupitelstvu města je předložena indikativní nabídka od České spořitelny, a.s. za účelem předfinancování 
investičního dotačního projektu: „Lesní cesta Stážný vrch“.   
Úvěr bude sloužit k vyrovnání časové disproporce mezi vynaloženými výdaji a příjmy ze schváleného dotačního 
titulu. Výše úvěru činí 3 700 000,- Kč. Česká spořitelna, a.s. nabídla úrokovou sazbu ve výši 1,55% p.a. 
Čerpání úvěru je možné do 30.6.2020. Splacení úvěru je navrženo do 31.3.2022.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
Ing. Smrčka z důvodu dodání podkladového materiálu ze strany České spořitelny a následného dodatečného 
zařazení bodu na program zasedání, popsal zastupitelům obsah nabídky, konkrétní situaci se stavbou a důvod 
předfinancování formou úvěru. V současné době je také podán rozklad na SZIF, který městu oznámil možné 
krácení dotace o 25% z důvodu nedodržení termínu ukončení akce. Pan Kvasnička – o jakou částku by se 
jednalo? Ing. Smrčka – jde o 25% z 3 700 000,- Kč. Ing. Černý – připomněl zápis kontrolního výboru, který se 
zabýval právě prodloužením termínu na stavbě lesní cesty a dále vznesl dotaz, zda u dotace na Burešovku II 
(kde ještě nebyla proplacena dotace) nehrozí, že by např. v současné situaci nedošlo k proplacení vůbec? Ing. 
Smrčka – již schválené dotační tituly budou proplaceny, jde pouze o časovou prodlevu. Ing. Lojda – letošní zima 
bohužel pro výstavbu lesních cest nebyla vůbec vhodná, některé práce totiž není možné vykonávat pokud je 
teplejší a deštivé počasí, protože technika se v podmáčeném terénu nemůže dobře pohybovat.   
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje indikativní nabídku od České spořitelny, a.s. na předfinancování 
dotačního projektu: „Lesní cesta Strážný vrch“ ve výši 3 700 000,- Kč s úrokovou sazbou 1,55 % p.a  a 
uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 
45244782.“   

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č. 16/ZM/10/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 21 
Závěr 
V závěru zasedání zastupitelé ještě diskutovali o možnostech podpory podnikatelů v současné době a po 
pominutí současného stavu (např. sleva z nájmu). Starosta v této souvislosti sdělil, které kroky již město podniklo. 
Pan Kvasnička nabídl možnost zajištění dezinfekčních prostředků dalším distribučním kanálem. V závěru diskuse 
Ing. Černý v souvislosti s možnými úsporami, přednesl požadavek na zařazení bodu na další zasedání 
zastupitelstva, které by se týkalo zrevidování a případné změny v odměňování neuvolněných zastupitelů a 
předsedy výborů a komisí.  
Termín příštího zasedání zastupitelstva je plánován na středu 24.6.2020. 
Starosta ukončil nahrávání ve 21.26 hodin.  
 
 
Přílohy zápisu: 
1)  Prezenční listina 
2)  Veřejnoprávní smlouva s obcí Mořinka o výkonu úkolů obecní policie 
3) Podmínky výběrového řízení obálkovou metodou na prodej pozemku parc.č. 3281/2 v ul. Náplavní 
4) Smlouva o poskytnutí daru se společností Trans hospital plus s.r.o 
5) Smlouva o poskytnutí daru s MUDr. Eliškou Kopelentovou 
6) Smlouva o rozvoji území mezi městem Řevnice a firmou MIKA STUDIO s.r.o. 
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V Řevnicích dne 30. března 2020 
Zapsala: Petra Karešová  
 
 
 
 
 
 
 

        Ověřovatelé zápisu: 
                  

 

………………………………..                                                   …………………………………… 
  Ing. Kateřina Šupáčková           Libor Kvasnička  
 
 

 
 

     ………………………………. 
                      Ing. Tomáš Smrčka 

                                                                    starosta 
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USNESENÍ 
 přijatá na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 10 dne 30.března 2020 

 
Usnesení č. 1/ZM/10/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 10 o 21 
bodech v navrženém znění: 
1)       Zahájení 
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení programu  
4) Veřejnoprávní smlouva s obcí Mořinka o výkonu úkolů obecní policie 
5) Pověření – vrchní strážník MP 
6) Plná moc pro starostu a vrchního strážníka k získání zbrojní licence skupiny J pro jednotku MP 

Řevnice 
7) Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby v roce 2020 
8) Dotace spolkům Tělocvičná jednota Sokol Řevnice a Sportclub Řevnice v rámci programu 

„Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží“ 
9) Záměr prodeje pozemku  parc. č. 3281/2 v ul. Náplavní 
10) Finanční dar na provoz – Trans hospital 
11) Příspěvek na provoz pediatrické ordinace - MUDr. Kopelentová 
12) Koupě 4 podílů pozemku parc.č. 2974/16 - ul. Slunečná 
13) Bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1963/5 a 1963/6 od Státního pozemkového úřadu - ul. Selecká 
14) Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2123/10 od Středočeského kraje - ul. U Prodejny 
15) Opatření v souvislosti s nouzovým stavem a při předpokládaném výpadků daňových příjmů 
16) Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 
17) Rozpočtové opatření č. 5/2019 – informace zastupitelům  
18) Smlouva o rozvoji území 
19) Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav č.p. 27 
20) Nabídka České spořitelny a.s. na předfinancování akce „Lesní cesta Strážný vrch“ 
21) Závěr 
 
Usnesení č. 2/ZM/10/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice, IČ: 00241636 a 
obcí Mořinka, IČ: 00509761 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 Mořinka v rozsahu 1 hodiny motorizované dvoučlenné hlídky týdně (tj. 104 hodin/rok) za 
úhradu 450,- Kč/1 hodina/1 strážník, tj.  46.800,- Kč za kalendářní rok.“ 
 
Usnesení č. 3/ZM/10/2020 

„Zastupitelstvo města města pověřuje s účinností od 1.4.2020  v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 
Sb., o Obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, plněním funkce vrchního strážníka a plněním dalších 
úkolů při řízení Městské policie Řevnice paní Veroniku Matouškovou.“ 
 
Usnesení č. 4/ZM/10/2020 

„Zastupitelstvo města zplnomocňuje Ing. Tomáše Smrčku – starostu a Veroniku Matouškovou – vrchního 
strážníka Městské policie Řevnice k jednání ve věci získání zbrojní licence skupiny J pro jednotku 
Městské policie Řevnice.“ 
 
Usnesení č. 5/ZM/10/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 1.590.000,- Kč od 
Středočeského kraje na zajištění poskytování sociální služby v roce 2020 a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o dotaci na poskytování sociální služby evidenční číslo S-1218/SOC/2020 a přílohy č. 1 – úprava 
v položkovém čerpání rozpočtu sociální služby – pečovatelská služba.“ 

 
Usnesení č. 6/ZM/10/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících 
s dětmi a mládeží“ přidělení dotace: 
- pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Řevnice, IČ: 16949137, se sídlem Opletalova 89, 252 30 

Řevnice ve výši 73.333,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci s tímto spolkem; 
- zapsanému spolku Sportclub Řevnice, IČ: 26562928, se sídlem Mníšecká 500, 252 30 Řevnice ve výši 

76.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci s tímto spolkem.“ 
 
Usnesení č. 7/ZM/10/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje  
- záměr prodeje pozemku parc.č. 3281/2, orná půda, o výměře 833 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 5.000.000,- Kč;  
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- podmínky výběrového řízení obálkovou metodou v přiloženém znění.“ 
„Zastupitelstvo města jmenuje komisi pro otvírání obálek ve složení MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Alice 
Bečková, Ing. Petr Hartmann, náhradník Ing. Tomáš Smrčka.“ 
 
Usnesení č. 8/ZM/10/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru se společnosti Trans hospital plus 
s.r.o., Mařákova 1080, 252 30 Řevnice, IČ: 01571010 v přiloženém znění, na jejímž základě poskytne město 
společnosti Trans hospital plus finanční dar ve výši 60.000,- Kč na pokrytí provozu zdravotnického 
záchranného zařízení.“ 
 
Usnesení č. 9/ZM/10/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru s MUDr. Eliškou Kopelentovou 
v přiloženém znění, na jejímž základě poskytne město MUDr. Kopelentové finanční dar ve výši do 
240.000,- Kč na náklady ambulance a finanční dar ve výši do 42.000,- Kč na náklady na bydlení.“ 
 
Usnesení č. 10/ZM/10/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje schvaluje koupi 4 podílů pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, 
ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice o celkové výměře 1112 m

2 
a to: 

 id. 1/64 od Romana Novotného za kupní cenu 1.738,- Kč; 

 id. 1/64 od Vratislava Novotného za kupní cenu 1.738,- Kč; 

 id. 1/144 od Vlasty Bauerové za kupní cenu 772,- Kč;   

 id. 1/144 od Jiřího Bauera za kupní cenu 772,- Kč.“ 
 
Usnesení č. 11/ZM/10/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí těchto pozemků v k.ú. Řevnice: 
- parc.č. 1963/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 66 m

2
 a 

- parc.č. 1963/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m
2
, 

z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, do vlastnictví města Řevnice 
za podmínek stanovených Státním pozemkovým úřadem.“ 
 
Usnesení č. 12/ZM/10/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2123/10, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 190 m

2
 v obci a k.ú. Řevnice (část ulice U Prodejny) z vlastnictví Středočeského 

kraje do majetku města Řevnice.“ 
 
Usnesení č. 13/ZM/10/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2020 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 3.902.843,18 Kč. Celkem tedy po této úpravě 
činí rozpočet města na rok 2020 na straně příjmů 131.149.340,- Kč (131.149 tisíc Kč) a na straně výdajů 
117.384.783,18 Kč (117.385 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a položky 8123 (8123 – dlouhodobé přijaté 
finanční prostředky) činí příjmy 151.774.783,18 Kč (151.775 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 
8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 151.774.783,18 
Kč (151.775 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 1/2020 přebytkový.“ 
 
Usnesení č. 14/ZM/10/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o rozvoji území mezi městem Řevnice a firmou MIKA 
STUDIO s.r.o., IČ: 24772623, sídlo Jeseniova 1549/124, Žižkov, Praha 3 v předloženém znění. Text smlouvy 
je nedílnou součástí usnesení.“ 
 
Usnesení č. 15/ZM/10/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického 
zhodnocení budovy č.p. 27 ve výši 1 166 323,59 Kč na stavební úpravy bytového domu, zahrnující 
zateplení fasády, výměnu střešní krytiny a vestavbu dvou bytových jednotek v podkroví.“  
 
Usnesení č. 16/ZM/10/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje indikativní nabídku od České spořitelny, a.s. na předfinancování 
dotačního projektu: „Lesní cesta Strážný vrch“ ve výši 3 700 000,- Kč s úrokovou sazbou 1,55 % p.a  a 
uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 
45244782.“   
 
 
 

………………………………           ……………………………….. 
    

Ing. Tomáš Smrčka         Ing. arch. Alice Čermáková 
             starosta          místostarostka 


