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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 4.5.2020 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, 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 (přítomen od 19.20) 
Omluvení zastupitelé: MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Roman Řezáč 
Nepřítomní zastupitelé:  
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  4.5.2020            v  19 : 06 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  4.5.2020            v   19 : 35 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) Podání žádosti o dotaci z  MMR - „Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ ve městě Řevnice“ 
5) Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR – Obnova technologie úpravy vody v 

Řevnicích 
6) Závěr 

 
 
Průběh zasedání zastupitelstva 
 

 K bodu 1  
Zahájení 
Zasedání Zastupitelstva města Řevnice zahájil starosta Ing. Tomáš Smrčka v 19:06 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 12 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).  
 
 

 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: Smlouva o zajišťovacím 
převodu k věci nemovité a právu stavby - pozemek parc.č3448/12 doplňující již schválenou smlouvu o rozvoji 
území na ZM č.10, tento bod bude zařazen jako č.6. 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: 

Zápis  č. 11 
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Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 11 o 7 
bodech v navrženém znění: 

1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení programu  
4) Podání žádosti o dotaci z  MMR - „Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ ve městě Řevnice“ 
5) Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR – Obnova technologie úpravy vody 

v Řevnicích 
6) Smlouva o zajišťovacím převodu k věci nemovité a právu stavby - pozemek parc.č. 3448/12 
7) Závěr 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 1/ZM/11/2020 bylo schváleno. 
  

 K bodu 4 
Podání žádosti o dotaci z  MMR - „Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ ve městě Řevnice“ 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení záměr podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj, podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (vložení do registru brownfield je 
podmínkou žádosti o dotaci). Podání žádosti provede společnost TNT Consulting s.r.o., Dobronická 1257, Praha 
4, IČ: 25528114 za cenu 27.000,- Kč bez DPH (32.670,- Kč s DPH). V této ceně je obsažena také cena za 
zajištění vložení dřevěného skladu u železničního nádraží do registru brownfield u Czechinvestu, toto je 
podmínkou dotace a již bylo provedeno a schváleno. Výše dotace je pro velikost naší obce až 60 % uznatelných 
nákladů, investiční akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. V takovém případě nesmí výše dotace ze 
zdrojů podprogramu spolu s podílem finančních prostředků kraje přesáhnout 85 % celkové výše skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů akce, resp. výše vlastních zdrojů účastníka programu musí být vždy rovna 
nebo vyšší než 15% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Objekt může být využit 
k obecnému využití, za které je považováno: obecní dům, obřadní síň, volně přístupné volnočasové aktivity, 
obecní sklad, kulturní dům, klubovna pro lokální spolky. Projektová dokumentace pro podání žádosti je již 
zpracovaná dříve (arch. Sodomková) včetně platného stavebního povolení (a prodloužené platnosti). Pro přípravu 
žádosti o dotaci bude potřeba pouze přepracovat a aktualizovat rozpočet akce. Z projektové dokumentace by se 
realizovala část (I. etapa) a to oprava vlastního objektu dřevěného skladu – zejména konstrukce, podlahy, 
opláštění, střecha vč. podbití, klempířina včetně svodů, okna, dveře, osvětlení včetně rozvodů a revize, 
hromosvod atd. (nebyla by realizována přístavba tří kontejnerů, zateplení a jiné další technické úpravy inž. sítí). 
Synergickým efektem akce by bylo využití materiálu z řevnického lesa, jehož máme z důvodů kalamitních těžeb 
nadbytek a který by byl využit na opravu dřevěného skladu.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Černý – dotaz zda nebude vadit, že dřevo bude syrové? Zda po vyschnutí nenastane nějaký problém (např. 
pukliny). Ing. Smrčka – nevyschnutý materiál nevadí, nyní je používán třeba na rekonstrukci budovy č.p. 74 a č.p. 
27 bez problému.  
p.Chroust –  s I. etapou rekonstrukce, tedy zachování „dřeváku“, nemá problém, ale nelíbí se mu II. etapa – 
kontejnery. Bude případná realizace II. etapy také schvalována zastupitelstvem? Ing. Smrčka – II. etapa je 
v současné době nerealizovatelná, finanční prostředky v potřebné výši asi nebudou v dohledné době k dispozici.  
Ing. Šupáčková – využití „dřeváku“? ZUŠ? Ing. Smrčka – momentálně byla smlouva o využívání se ZUŠ zrušena, 
jelikož získání dotace je podmíněno i tím, že není možné získávat jiné prostředky na opravu (např. pronájem). 
Prostor může ZUŠ samozřejmě do budoucna využívat. Vzhledem k pouze částečné rekonstrukci nebude 
k dispozici zázemí. Využití může tedy klidně být i jen jako sklad.  
 
19.20 – připojil se Ing. Tlustý – přítomno 13 zastupitelů  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje obsah projektu regenerace území brownfieldu a podání žádosti o dotaci 
na jeho revitalizaci v rámci programu Podpora revitalizace území 2020, podprogramu Podpora regenerace 
brownfieldů pro nepodnikatelské využití, pro projekt „Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ ve 
městě Řevnice.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 2/ZM/11/2020 bylo schváleno. 
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 K bodu 5 
Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR – Obnova technologie úpravy vody 
v Řevnicích 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR – 
Obnova technologie úpravy vody v Řevnicích. Dotace je poskytována v rámci programu MŽP, číslo výzvy 2/2018, 
prioritní osa 1. Voda, podporované aktivity: 1.6 A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody na projekt 
„Obnova technologie úpravny vody v Řevnicích“ v maximální možné výši 3 000 000,- Kč. Jedná se o akci na 
podporu zlepšení zásobování pitnou vodou v odpovídající kvalitě. V rámci dotace by došlo ke stavebním úpravám 
v objektu úpravny vody, aby bylo možné provést výměnu  technologie a následně bude rekonstruován stávající 
objekt včetně zpevněných ploch.   Celkové náklady na obnovu technologie úpravny vody dle projektu firmy G-
servis Praha, spol. s r.o. z 06/2019 činí 8 346 679,06 Kč bez DPH, tj. 10 099 481,66 Kč vč. DPH. Nejzazší termín 
pro ukončení realizace projektu je 31.12.2023. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Diskuse byla vedena pouze k opravě konečného termínu realizace projektu, který byl chybně uveden 
v podkladovém materiálu pro zastupitele. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí finančních prostředků ze SFŽP ČR – Obnova technologie úpravy 
vody v Řevnicích v rámci programu MŽP, číslo výzvy 2/2018, prioritní osa 1. Voda, podporované aktivity: 
1.6 A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody na projekt „Obnova technologie úpravny vody v 
Řevnicích“ v maximální možné výši 3 000 000,- Kč.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 3/ZM/11/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 6:  
Smlouva o zajišťovacím převodu k věci nemovité a právu stavby - pozemek parc.č3448/12 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení Smlouva o zajišťovacím převodu k věci nemovité a právu 
stavby, týkající se pozemku parc.č. 3448/12 mezi městem Řevnice a firmou MIKA STUDIO s.r.o., IČ: 24772623, 
sídlo Jeseniova 1549/124,Žižkov, Praha 3. Smlouvu o rozvoji území s investorem na pozemích (dříve je vlastnila 
pí. Luitjesová) v ulici V Luhu schválilo zastupitelstvo na svém zasedání dne 30.3.2020.  
Tento zajišťovací převod (předkládaná smlouva) je doporučen právním zástupcem města.  
Předmětem smlouvy je zajišťovací převod  části pozemků, na kterých vznikne infrastruktura (chodníky, inž. sítě, 
zeleň)  ještě před realizací  vlastní stavby. Veškerá rizika se stavbou spojená však ponese investor a v případě, 
že by  z nějakého důvodu celý investiční záměr padl a nebyl zahájen, pozemky budou investorovi vráceny. Jedná 
se o předjednaný postup, již schválená smlouva o rozvoji území tuto smlouvu  předpokládá.   
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:   
p.Chroust –v minulém volebním období řešila tyto pozemky stavebně urbanistická komise a měla výhrady 
k zástavbě, proč se tedy nyní na pozemku plánuje výstavba? Ing. Smrčka – zástavba je v souladu s platným ÚP. 
Ing. Čermáková – komise měla pouze poradní hlas a pokud je možnost zastavění v souladu s platným uzemním 
plánem není možné stavební záměr zakázat. Konkrétní podnět si nevybavuje. Ing. Smrčka – investor má souhlas 
ORP Černošice a připojuje se také na část inženýrských sítí v Letech, kde má již uzavřenu smlouvu.  
p.Kvasnička – paní Čermáková byla předsedkyní této komise a komise vyjádřila výhrady k výstavbě v této lokalitě 
Nyní je již jiná situace, jedná se o uzavření smlouvy o převodu infrastruktury, nikoli o souhlas s výstavbou.  
 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o zajišťovacím převodu k věci nemovité a právu 
stavby mezi městem Řevnice a firmou MIKA STUDIO s.r.o., IČ: 24772623, sídlo Jeseniova 1549/124, 
Žižkov, Praha 3 v předloženém znění.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 4/ZM/11/2020 bylo schváleno. 
 
 
 
 



4 

 

 

 K bodu 7 
Závěr 
Termín příštího zasedání zastupitelstva je plánován na středu 24.6.2020. 
Starosta ukončil nahrávání v 19.35 hodin.  
 
 
Přílohy zápisu: 
1)  Prezenční listina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Řevnicích dne 4. května 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. 11 dne 4. května 2020 

 
Usnesení č. 1/ZM/11/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 11 o 7 
bodech v navrženém znění: 

1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení programu  
4) Podání žádosti o dotaci z  MMR - „Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ ve městě Řevnice“ 
5) Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR – Obnova technologie úpravy vody 

v Řevnicích 
6) Smlouva o zajišťovacím převodu k věci nemovité a právu stavby - pozemek parc.č. 3448/12 
7) Závěr 

 
Usnesení č. 2/ZM/11/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje obsah projektu regenerace území brownfieldu a podání žádosti o dotaci 
na jeho revitalizaci v rámci programu Podpora revitalizace území 2020, podprogramu Podpora regenerace 
brownfieldů pro nepodnikatelské využití, pro projekt „Revitalizace brownfieldu „Sklad 13“ ve 
městě Řevnice.“ 
 
Usnesení č. 3/ZM/11/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí finančních prostředků ze SFŽP ČR – Obnova technologie úpravy 
vody v Řevnicích v rámci programu MŽP, číslo výzvy 2/2018, prioritní osa 1. Voda, podporované aktivity: 
1.6 A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody na projekt „Obnova technologie úpravny vody v 
Řevnicích“ v maximální možné výši 3 000 000,- Kč.“ 
 
 
Usnesení č. 4/ZM/11/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o zajišťovacím převodu k věci nemovité a právu 
stavby mezi městem Řevnice a firmou MIKA STUDIO s.r.o., IČ: 24772623, sídlo Jeseniova 1549/124, 
Žižkov, Praha 3 v předloženém znění.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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


