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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 20.7.2022 v budově Zámečku, č.p. 29, Řevnice 

 
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, Ing. Lojda Jan 
Ph.D,Ing. Smrčka Tomáš, Ing. Šupáčková Kateřina 
Omluvení zastupitelé:, Kvasnička Libor, Ing. arch. Tlustý Josef (ohlášeno zpoždění) 
Nepřítomní zastupitelé: Ing. Řezáč Roman 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  20.7.2022            v  19: 02  hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  20.7.2022            v  19 :50 hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 0 občanů. 
 
Návrh programu zasedání: 

 
1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení programu  
4) Prohlášení o ručení úvěru pro POBERO Poberounské odpady s.r.o. 
5) Revokace usnesení č. 15/ZM/23/2022 ze dne 7.3.2022 (záměr prodeje pozemků parc. č. 3281/2 a parc.č. 

3280/2 - ulice Náplavní)  
6) Záměr prodeje pozemků parc. č. 3281/2 a parc.č. 3280/2 v eAukci - ulice Náplavní 
7) Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie – obec Tetín 
8) Diskuze  
9) Různé 
10) Závěr 
 
Průběh zasedání zastupitelstva 
 
 

• K bodu 1  
Zahájení 
Zasedání Zastupitelstva města Řevnice zahájil starosta města Ing. Tomáš Smrčka v 19:02hodin. 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 12 zastupitelů. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů.  
Starosta informoval přítomné, zápis ze zasedání bude uveřejněn na webových stránkách města. Ze zasedání 
nebude pořízen obrazový ani zvukový záznam. 
 

• 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 Ing. Kateřinu Šupáčkovou a Ing. Pavla Černého a návrhovou komisi ve složení 
Ing. arch. Alice Čermáková a Ing. arch. Josef Tlustý.  Nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 

• K bodu 3 
Schválení programu  
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva 
a informací zveřejněnou na úřední desce. 
Starosta sdělil přítomným zastupitelům, že na program zasedání bude dodatečně zařazen pod pořadovým číslem 
8 bod - Veřejnoprávní smlouva s obcí Lety na rekonstrukci ulice Kejnské. Ostatní body zůstávají beze změny.  
 
Starosta vyzval přítomné 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: 
 
19.06 – odchod Ing. Šupáčkové, přítomno 11 zastupitelů  
 
 
 

Zápis  č. 25 
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Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 25 o 11 
bodech v navrženém znění: 
1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení programu  
4) Prohlášení o ručení úvěru pro POBERO Poberounské odpady s.r.o. 
5) Revokace usnesení č. 15/ZM/23/2022 ze dne 7.3.2022 (záměr prodeje pozemků parc. č. 3281/2 a parc.č. 

3280/2 - ulice Náplavní)  
6) Záměr prodeje pozemků parc. č. 3281/2 a parc.č. 3280/2 v eAukci - ulice Náplavní 
7) Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie – obec Tetín 
8) Veřejnoprávní smlouva s obcí Lety na rekonstrukci ulice Kejnské 
9) Diskuze  
10) Různé 
11) Závěr 

Pro: 11 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 1/ZM/25/2022 bylo schváleno. 
  
19.07 – příchod Ing. Šupáčková, přítomno 12 zastupitelů  
 

• K bodu 4 
Prohlášení o ručení úvěru pro POBERO Poberounské odpady s.r.o. 
Zastupitelstvu města je předkládána listina Prohlášení o ručení od města Řevnice (ručitel) vůči SG Equipment 
Finance Czech Republic s.r.o., IČ 61061344, náměstí Junkových 2772/1, Praha 5 (poskytovatel úvěrů) ve věci 
záruky za příjemce financování POBERO Poberounské odpady s.r.o., IČ 14040654, Na Bořích 1077, Řevnice. 
Výše ručení ze strany města Řevnice je do 1/3 celkového závazku, tedy 8.541.505,32 Kč. Záměr poskytnutí ručení 
projednala rada města na svém jednání č. 141 dne 12.1.2022. Předmětem úvěru je pořízení svozové techniky : 
Renault D 26 W 380BOM vč. nástavba Semat 21 cbm (výr. č. VF620M163NB002493) za cenu 6.919.990,- vč. 
DPH, Renault D 26 W 380BOM vč. nástavba Semat 21 cbm (výr. č. VF620M163NB002499) za cenu 6.919.990,- 
vč. DPH, Renault D16 250 BOM vč. nástavby Semat 12 cbm (výr.č. VF640J86XNB017487) za cenu 5.758.390,- 
vč. DPH a Scania  L360 B4x2NB vč. nosiče kontejnerů Fornál (výr.č. YS2L4X2005666886) za cenu 6.026.146,- kč 
vč. DPH. Celková výše úvěru 25.624.516,- Kč. Úvěr je na 6 let s fixní sazbou 5,64 %, výše měsíční splátky 
347.105,32 Kč + mimořádná splátka při vrácení DPH. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Smrčka doplnil, že podobné smlouvy již schvalovalo zastupitelstvo města Černošice a Dobřichovice. 
Ing. Lojda – dotaz zda se tedy nejedná o bankovní úvěr? Ing. Smrčka - jedná se o úvěr od leasingové společnosti, 
proto je úrok také v podstatně menší výši než by byl aktuálně u bank.  
Ing. Černý – úvěr se již čerpá? Ing. Smrčka - zatím se nečerpá, čeká se na schválení od všech účastníků 
(tj.Dobřichovice,Černošice, Řevnice). Dále v diskuzi Ing. Smrčka doplnil,že do budoucna bude zřejmě jedinou 
cestou změnit systém odpadového hospodářství, a to systémem třídění „door to door“ (jednotlivé nádoby na třídění 
v každé domácnosti). Na třídění odpadů je podána i žádost o dotaci. Aktuálně také pokračuje čipování nádob na 
svoz odpadu. Pokud je již nádoba označena samolepkou, znamená to,že je očipována.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města schvaluje ručení města Řevnice, formou ručitelského prohlášení, za plnění závazků 
vyplývajících ze smluv o úvěru č. 17018055/22, 17018056/22, 17018057/22 a 17018058/22 uzavřených mezi 
poskytovatelem úvěru společností SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., IČ: 61061344 a příjemcem 
úvěru společností POBERO Poberounské odpady s.r.o., IČ: 14040654  a to ručení do maximální výše 
8.541.505,32 Kč (1/3 z celkové výše úvěru 25.624.516,- Kč) a pověřuje starostu podpisem prohlášení 
ručitele. Text ručitelského prohlášení je nedílnou součástí zápisu jako jeho příloha.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 2/ZM/25/2022 bylo schváleno. 
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• K bodu 5 
Revokace usnesení č. 15/ZM/23/2022 ze dne 7.3.2022 (záměr prodeje pozemků parc. č. 3281/2 a parc.č. 
3280/2 - ulice Náplavní)  
Zastupitelstvo města přijalo na svém zasedání dne 7.3.2022 usnesení č. 15/ZM/23/2022, kterým schválilo záměr 
prodeje pozemku parc.č. 3281/2, orná půda, o výměře 833 m2 a pozemku parc.č. 3280/2, ostatní plocha, o výměře 
853 m2, oba v obci a k.ú. Řevnice ve výběrovém řízení obálkovou metodou. 
Z důvodu výstavby nového vodovodního řadu v ulici  Náplavní a také z důvodu získání prostoru pro budoucí 
chodník, bylo rozhodnuto, že před jejich prodejem bude z pozemků oddělen směrem k ulici pruh o šíři 1,5 metru, 
čímž dojde ke snížení jejich výměry o 23 m2, resp. 26 m2.  
K diskuzi je předkládán návrh neprodávat pozemky obálkovou metodou, ale v elektronické aukci. To je důvodem 
návrhu na zrušení usnesení o schválení záměru prodeje pozemků obálkovou metodou.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Černý – majitel již zakoupeného pozemku (původně byly pozemky v Náplavní tři, jeden je již prodán) je také 
ochoten vyčlenit pruh na chodník? Ing. Smrčka – Pruh pozemku je spíše rezervou do budoucna. Majitel již 
prodaného pozemku je ochoten ze svého pozemku také odprodat zmíněný pruh o šíři 1,5 m (muselo by se nyní 
jednat již o odkup, neboť u prvního pozemku pruh nebyl řešen).  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 15/ZM/23/2022 přijaté na svém zasedání dne 7.3.2022, kterým 
schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 3281/2, orná půda, o výměře 833 m2 a pozemku parc.č. 3280/2, 
ostatní plocha, o výměře 853 m2, oba v obci a k.ú. Řevnice, ve výběrovém řízení obálkovou metodou.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 3/ZM/25/2022 bylo schváleno. 
 

• K bodu 6 
Záměr prodeje pozemků parc. č. 3281/2 a parc.č. 3280/2 v eAukci - ulice Náplavní 
Starosta navrhuje uskutečnit prodej pozemku parc. č. 3281/2 o výměře 810 m2 (orná půda) a pozemku parc.č. 
3280/2 o výměře 827 m2 (ostatní plocha) v elektronické aukci. 
Společnost FinYes s.r.o. nabídla městu zajištění elektronické aukce za cenu 18.800,- Kč/pozemek. V případě 
zrušené aukce je odměna stanovena na 9.300,- Kč. V podmínkách eAukce bude zahrnuta i možnost eAukci ze 
strany města kdykoliv zrušit a konečné rozhodnutí o koupi bude až na rozhodnutí zastupitelstva města. V případě 
neschválení kupujícího zastupitelstvem nebudou žádné sankce vůči městu. Text kupní smlouvy by byl přiložen 
mezi podklady eAukce. 
Znalecký posudek pro samotný prodej u elektronické aukce není podmínkou - prodej je uskutečňován otevřenou 
formou a v místě a v čase za cenu obvyklou - tržní (určí ji výsledek eAukce) a tím je naplněn §39 zákona o obcích. 
Město přesto objednalo vyhotovení znaleckého posudku na stanovení tržní ceny (ceny v místě a čase obvyklé) 
pozemku parc.č. 3280/2. Dle znaleckého posudku č. 355/4/2022 ze dne 30.6.2022 zpracovaného Ing. Jaroslavem 
Kubátem je tržní cena pozemku 5.540.000,- Kč.  
Výnos z prodeje bude použit na spolufinancování akce Rekonstrukce povrchů a hospodaření se srážkovými vodami 
v lokalitě Řevnice – Vrážka. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
MUDr. Dercová – jaké výměry na velikost pozemku jsou v novém ÚP v této lokalitě? Ing. Smrčka – výměra pro tuto 
oblast je 800m2.  p.Chroust – cena za aukci je běžná? Byla poptávána i jiná společnost. Ing. Smrčka – Jiná poptávka 
zřejmě nebyla učiněna. Reference na společnost jsou dobré, zabývají se i aukcemi pro jiná města.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města schvaluje: 
- záměr prodeje pozemku parc.č. 3280/2 v k.ú. Řevnic o výměře 827 m2 (ostatní plocha) v elektronické 

aukci zajištěné společností FinYes s.r.o., IČ: 04191684, se sídlem Dvorská 4954/7, 466 01 Jablonec nad 
Nisou za vyvolávací cenu 7.000.000,- Kč a složení aukční jistiny ve výši 200.000,- Kč; 

- záměr prodeje  pozemku parc.č. 3281/2 v k.ú. Řevnice o výměře 810 m2 (orná půda) v elektronické aukci 
zajištěné společností FinYes s.r.o. za vyvolávací cenu 6.850.000,- Kč a složení aukční jistiny ve výši 
200.000,- Kč; 

-   využití výnosu z prodeje pozemků parc.č. 3280/2 a par.c.č 3281/2 v k.ú. Řevnice na spolufinancování 
akce „Rekonstrukce povrchů a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Řevnice – Vrážka“, číslo 
projektu 5211000045 SFŽP ČR.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 
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Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Usnesení č. 4/ZM/25/2022 bylo schváleno. 
 

• K bodu 7 
Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie – obec Tetín 
Zastupitelstvu je předkládáno k projednání a schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice a 
obcí Tetín o zajišťování činnosti obecní policie podle zákona o obecní policii.  Na základě této smlouvy bude 
vykonávat Městská policie Řevnice úkoly obecní policie na území obce Tetín. 
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou se 4měsíční výpovědní lhůtou.  
Základní časový rozsah plnění úkolů městské policie na území obce Tetín je stanoven na 4 hodiny týdně (208 hodin 
ročně) s vybaveným služebním vozidlem v nepravidelný den a dobu. Směny budou vykonávány v době, ve dnech 
a počtem strážníků dle dohody mezi starostou obce Tetín a velitelem Městské policie Řevnice. Obec Tetín bude 
hradit městu Řevnice 97.760,- Kč za kalendářní rok (470,- Kč/1 hodina/1 strážník).  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Smrčka upřesnil, že rozsah smlouvy je podobný jako u smlouvy s obcí Srbsko. Obce Srbsko a Tetín mají 
společný zájem na činnosti MP Řevnice, jelikož mají společné prostory (místa kde se míjí hranice obcí) kde řeší 
parkování, cyklostezku, akce (hlavně v letních měsících). Ing. Lojda – výnos z pokut je příjmem města Řevnice? 
Ing. Smrčka – ano, pokud se jedná o pokuty zaplacené na místě nebo na služebně MP, je to příjem města Řevnice. 
Ve správním řízení je to již příjem nadřízeného ORP. p.Chroust – cesta do obce je součástí času strážníka? Ing. 
Smrčka – ano, cesta je započítána do výkonu služby. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění činnosti obecní policie 
mezi městem Řevnice a obcí Tetín, jejímž předmětem je zabezpečení výkonu činnosti Městské policie 
Řevnice podle zákona o obecní policii na území obce Tetín v rozsahu 4 hodiny týdně (tj. 208 hodin/rok) za 
úhradu 470,- Kč/1 hodina/1 strážník, tj.  97.760, - Kč za kalendářní rok. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou se 4-měsíční výpovědní lhůtou.“ 

Pro: 11 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 5/ZM/25/2022 bylo schváleno. 
 

• K bodu 8: 
Veřejnoprávní smlouva s obcí Lety na rekonstrukci ulice Kejnské 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh veřejnoprávní smlouvy o finanční spolupráci s obcí Lety, IČ: 
00241393, Na Návsi 160, 252 29 Lety na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.220.515,60 Kč ze strany města 
Řevnice obci Lety na náklady spojené s rekonstrukcí ulic Kejnská a V Kanadě. Finanční příspěvek pokrývá  100 % 
nákladů na obnovu komunikací v katastru města Řevnice, 50 % nákladů na realizaci vsakovacího průlehu a část 
nákladů 27,6 % na vyhotovení PD, inženýrskou činnost, výběrové řízení, stavební dozor a  BOZP. Obec Lety 
předložila projektovou dokumentaci městu Řevnice v roce 2021 a požádala o dotaci. Současně v roce 2021 obec 
Lety zajistila stavební povolení a vysoutěžila stavebního dodavatele společnost STURMBAU s.r.o., IČ 05689376, 
Pražská 1699/32a, 350 02 Cheb. Aktuálně obec Lety získala informaci, že dotaci na uvedenou akci neobdrží. Přesto 
se obec Lety rozhodla k výhodné cenové nabídce z roku 2021 a zvýšenému daňovému výnosu rozpočtu obce akci 
zrealizovat. Uzavření veřejnoprávní smlouvy již schválilo zastupitelstvo obce Lety.   
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Smrčka popsal projekt, aby více upřesnil, které části se týkají města Řevnice. Navíc bude muset město 
investovat do odvodů dešťové vody, která je v tomto místě nedostatečná.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o finanční spolupráci s obcí Lety, IČ 
00241393, Na Návsi 160, 252 29 Lety na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.220.515,60 Kč ze strany 
Města Řevnice obci Lety na náklady spojené s rekonstrukcí ulic Kejnská a V Kanadě. Finanční příspěvek 
pokrývá 100 % nákladů na obnovu komunikací v katastru města Řevnice, 50 % nákladů na realizaci 
vsakovacího průlehu a část nákladů 27,6 % na vyhotovení PD, inženýrskou činnost, výběrové řízení, 
stavební dozor a BOZP.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 6/ZM/25/2022 bylo schváleno. 
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•  K bodu 9 
Diskuse 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ---- 
 

• K bodu 9 
Různé  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Smrčka přednesl zastupitelům hrubý stav aktuálních finančních prostředků města a nejbližších investičních 
akcí, které jsou aktuálně v procesu. Dále zastupitele seznámil se stavem zpětných plateb k již dokončeným akcím.  
Materiál bude zaslán formou e-mailu zastupitelům. 
 
 

• K bodu 10 
Závěr 
Příští zasedání zastupitelstva je plánováno na  29.8.2022 nebo 5.9.2022, termín bude ještě upřesněn. 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19 :50 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1)  Prezenční listina 
2)  Text ručitelského prohlášení k úvěru pro POBERO s.r.o. 
 
 
 
 

 
V Řevnicích dne 20. července 2022 
Zapsala: Petra Karešová  
 
 

 
 
        Ověřovatelé zápisu: 

                  

 

 

 

 

 

 

..…………………………..                                                      …………………………………… 
     Ing. Pavel Černý                                 Ing. Kateřina Šupáčková 
 
 
 
 
 
 

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

                                                                       Starosta 
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USNESENÍ 
 přijatá na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 25 dne 20.července 2022 

 
Usnesení č. 1/ZM/25/2022 

„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 25 o 11 
bodech v navrženém znění: 
1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení programu  
4) Prohlášení o ručení úvěru pro POBERO Poberounské odpady s.r.o. 
5) Revokace usnesení č. 15/ZM/23/2022 ze dne 7.3.2022 (záměr prodeje pozemků parc. č. 3281/2 a parc.č. 

3280/2 - ulice Náplavní)  
6) Záměr prodeje pozemků parc. č. 3281/2 a parc.č. 3280/2 v eAukci - ulice Náplavní 
7) Veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti obecní policie – obec Tetín 
8) Veřejnoprávní smlouva s obcí Lety na rekonstrukci ulice Kejnské 
9) Diskuze  
10) Různé 
11) Závěr 
 
Usnesení č. 2/ZM/25/2022 

„Zastupitelstvo města schvaluje ručení města Řevnice, formou ručitelského prohlášení, za plnění závazků 
vyplývajících ze smluv o úvěru č. 17018055/22, 17018056/22, 17018057/22 a 17018058/22 uzavřených mezi 
poskytovatelem úvěru společností SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., IČ: 61061344 a příjemcem 
úvěru společností POBERO Poberounské odpady s.r.o., IČ: 14040654  a to ručení do maximální výše 
8.541.505,32 Kč (1/3 z celkové výše úvěru 25.624.516,- Kč) a pověřuje starostu podpisem prohlášení 
ručitele. Text ručitelského prohlášení je nedílnou součástí zápisu jako jeho příloha.“ 
 
 
Usnesení č. 3/ZM/25/2022 

„Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 15/ZM/23/2022 přijaté na svém zasedání dne 7.3.2022, kterým 
schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 3281/2, orná půda, o výměře 833 m2 a pozemku parc.č. 3280/2, 
ostatní plocha, o výměře 853 m2, oba v obci a k.ú. Řevnice, ve výběrovém řízení obálkovou metodou.“ 
 
Usnesení č. 4/ZM/25/2022 

„Zastupitelstvo města schvaluje: 
- záměr prodeje pozemku parc.č. 3280/2 v k.ú. Řevnic o výměře 827 m2 (ostatní plocha) v elektronické 

aukci zajištěné společností FinYes s.r.o., IČ: 04191684, se sídlem Dvorská 4954/7, 466 01 Jablonec nad 
Nisou za vyvolávací cenu 7.000.000,- Kč a složení aukční jistiny ve výši 200.000,- Kč; 

- záměr prodeje  pozemku parc.č. 3281/2 v k.ú. Řevnice o výměře 810 m2 (orná půda) v elektronické aukci 
zajištěné společností FinYes s.r.o. za vyvolávací cenu 6.850.000,- Kč a složení aukční jistiny ve výši 
200.000,- Kč; 

-   využití výnosu z prodeje pozemků parc.č. 3280/2 a par.c.č 3281/2 v k.ú. Řevnice na spolufinancování 
akce „Rekonstrukce povrchů a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Řevnice – Vrážka“, číslo 
projektu 5211000045 SFŽP ČR.“ 

 
Usnesení č. 5/ZM/25/2022 

„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění činnosti obecní policie 
mezi městem Řevnice a obcí Tetín, jejímž předmětem je zabezpečení výkonu činnosti Městské policie 
Řevnice podle zákona o obecní policii na území obce Tetín v rozsahu 4 hodiny týdně (tj. 208 hodin/rok) za 
úhradu 470,- Kč/1 hodina/1 strážník, tj.  97.760, - Kč za kalendářní rok. Smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou se 4-měsíční výpovědní lhůtou.“ 
 
Usnesení č. 6/ZM/25/2022 

„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o finanční spolupráci s obcí Lety, IČ 
00241393, Na Návsi 160, 252 29 Lety na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.220.515,60 Kč ze strany 
Města Řevnice obci Lety na náklady spojené s rekonstrukcí ulic Kejnská a V Kanadě. Finanční příspěvek 
pokrývá 100 % nákladů na obnovu komunikací v katastru města Řevnice, 50 % nákladů na realizaci 
vsakovacího průlehu a část nákladů 27,6 % na vyhotovení PD, inženýrskou činnost, výběrové řízení, 
stavební dozor a BOZP.“ 
 

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

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


