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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 19. října 2015 v budově Zámečku 

 
Přítomni: Mgr. Skripnik Ondřej PhD., MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Ing. Smrčka Tomáš, Ing. 
Hartmann Petr, Kovářová Iveta, MVDr. Veverka Vojtěch, Tamchyna Martin, Bc. Cvanciger Miroslav, MgA. 
Reslová Marie, Ing. Jan Lojda Ph.D., Kvasnička Libor, Ing. Buchal Jiří, Ing. arch. Čermáková Alice 
Tajemnice městského úřadu: Mgr. Renata Henych  
Omluven: Ing. Beneš Josef 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne 19.10.2015:      19.10 hod. 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne 20.10.2015:     00:50 hod. 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 45 občanů. 
 
Program uvedený na pozvánce na zasedání zastupitelstva: 
1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Zpráva o činnosti Rady města 
4) Zpráva o činnosti Finančního výboru 
5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
6) Škola – situace související s rezignací ředitelky Mgr. Pavlíny Seidlerové  
7) Plány na budoucí rozvoj ZŠ Řevnice 
8) Diskuze – 45 minut 
9) Výsledky hospodaření EKOS Řevnice, spol. s r.o. 
10) Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a tech. zhodnocení budovy č.p. 29 
11) RO č. 6/2015 
12) Odkup pozemku parc. č. 345/25 – ul. V Luhu 
13) Schválení vítěze VŘ-Dodání traktoru, nosiče kontejnerů, čelní radlice a navijáku 
14) Pověření vedoucího EO jednáním o úvěru pro financování zakázky (traktor) 
15) Různé 
16) Závěr 

 
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 
Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva přivítáním zastupitelů a přítomných občanů v 19.10 hod.  
 
Zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu s jednacím řádem.  
Starosta konstatoval, že je přítomno 12 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, protože je 
přítomna nadpoloviční většina zastupitelů z patnáctičlenného zastupitelstva.  
 
Starosta jmenoval zapisovatelem tajemnici městského úřadu Mgr. Renatu Henych.  Námitka proti jmenování 
zapisovatele vznesena nebyla. 
 
Starosta jmenoval členy návrhové komise Martin Tamchyna a Ing. Petr Kozák.  
Starosta jmenoval ověřovateli zápisu Libor Kvasnička a MgA. Marie Reslová. 
Starosta informoval přítomné, že z jednání bude pořízen záznam, který bude následně celý uveřejněn na 
webových stránkách města, a proto diskuze bude zapsána jen rámcově.  
 

 K bodu 2: 
Schválení programu 
Starosta přednesl program zasedání zastupitelstva, jak byl uveden na pozvánce na zasedání zastupitelstva 
a vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění bodů do programu nebo na vypuštění bodů z programu 
zasedání zastupitelstva. 
Starosta požaduje za bod č. 5 vložit bod č. 9) – Výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice 
spol. s r.o. a za bod č. 12) vložit bod č. 13) Odkup pozemku parc. č. 2974/29 – ul. Slunečná a opravit 
v bodě č. 10) – Uvolnění finančních prostředků ….. č.p. 27 na č.p. 29. 
 
Starosta čte program tak, jak bude projednáván na ZM: 
Program uvedený na pozvánce na zasedání zastupitelstva: 

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Zpráva o činnosti Rady města 
4) Zpráva o činnosti Finančního výboru 
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5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
6) Výsledky hospodaření EKOS Řevnice, spol. s r.o. 
7) Škola – situace související s rezignací ředitelky Mgr. Pavlíny Seidlerové  
8) Plány na budoucí rozvoj ZŠ Řevnice 
9) Diskuze – 45 minut 
10) Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a tech. zhodnocení budovy č.p. 29 
11) RO č. 6/2015 
12) Odkup pozemku parc. č. 345/25 - ul. V Luhu 
13) Odkup pozemku parc. č. 2974/29 - ul. Slunečná 
14) Schválení vítěze VŘ-Dodání traktoru, nosiče kontejnerů, čelní radlice a navijáku 
15) Pověření vedoucího EO jednáním o úvěru pro financování zakázky (traktor) 
16) Různé 
17) Závěr 

 
Hlasování o tomto návrhu: 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 3: 
Zpráva o činnosti Rady města  
RM se sešla 7x od posledního řádného zasedání zastupitelstva města dne 31.8.2015.  RM souhlasila 
s koupí pozemku parc. č. 345/25 – komunikace od Zemědělského družstva Mořina za kupní cenu 4.000,- Kč 
a doporučila tuto koupi ZM ke schválení.  
RM schválila objednání autorského dozoru na projekt Zateplení a výměny oken budovy I. stupně ZŠ a 
jídelny.  
Byly schváleny vícepráce na nákup a montáž okenních rolet do učeben v budově ZŠ I. stupně, II.stupně a 
pořízení žaluzií do budovy jídelny. A dále RM schválila vícepráce na základě podrobného rozpisu k zakázce 
Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích - Sochorova/Sádecká ve výši 811 888,36 
Kč vč. DPH. K tomu byl schválen Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo. RM schválila vícepráce spojené se stavbou 
„Rekonstrukce místních komunikací – ulic Kozinova a Husova“ v celkové částce 927 045,82 Kč vč. DPH – 
hrazeno bude z úspory vzniklé při akci Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží Řevnice. 
RM č.46 dne 1.10.2015 schválila vícepráce na projektu komplexní revitalizace zeleně ve městě Řevnice, 
čímž došlo k navýšení původní částky o 128 004,69 Kč vč. DPH – bude čerpáno z rezervy v rozpočtu 
dotace. 
Byly schváleny smlouvy o dočasném užívání pozemku pro natáčení pohádky Zdeňka Trošky Strašidelný 
dům. Město Řevnice by mělo být uvedeno v titulcích. RM souhlasila s nákupem knihy Poetický herbář, 
kterou vydá v měsíci říjnu Oblastní muzeum Praha východ, jejíž  autorkou je paní Dagmar Renertová (v 
počtu cca 140-150 ks v celkové částce 30.000,- Kč vč. DPH).   
RM schválila vyhlášení zakázky malého rozsahu na pořízení traktoru, radlice, nosiče kontejneru a navijáku. 
RM schválila dělení pozemku parc. č. 1355 – paní A. H.. RM schválila uzavření nájemní smlouvy, jejímž 
předmětem je pronájem 2 místností v domě č.p.2 na dobu určitou do 31.12.2016 za celkové nájemné 
110.000,- Kč (+DPH) za účelem zřízení služebny Městské policie Řevnice. Město zde provede stavební 
úpravy pronajatých místností a tyto náklady budou započteny na úhradu nájemného. RM schválila 
společnosti 2Q pronájem pozemků jako deponii pro uložení materiálu v souvislosti s výstavbou obytného 
souboru CORSO POD LIPAMI za částku 30.000,- Kč.  
RM schválila navýšení rozpočtu MěKS cca o 50.000, Kč – tyto přesuny jsou zařazeny do RO č.6/2015. 
RM schválila aktualizaci vodného a stočného na rok 2015 – výše vodného a stočného se nemění, snižuje se 
zisk společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. o 334.000,- Kč, zvyšuje se nájemné městu Řevnice za užívání 
vodovodu a splaškové kanalizace o 314 000,- Kč a navyšuje se režie společnosti o 20.000,- Kč. RM 
schválila aktualizaci plánu hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o na rok 2015, který 
v souvislosti s výrazným poklesem zisku z vodného a stočného předpokládá záporný hospodářský výsledek, 
současně však počítá s nárůstem nájemného placeného městem Řevnice za užívání vodovodu a splaškové 
kanalizace o cca 690 000,- Kč. RM schválila dodatek ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti 
EKOS Řevnice, spol. s r.o., jehož předmětem je změna pravidel pro stanovení variabilní částky roční části 
odměny pro rok 2015 – snižuje se podíl jednatele na zvýšení provozního zisku z 15% na 13,5% a 
v podmínce pro vyplacení variabilní části odměny se zvyšuje podíl nájemného z 15% na 20%. RM schválila 
společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. umístění reklamních billboardů na městských pozemcích – prodej 
dřeva. 
RM schválila objednání zpracování zadání výběrového řízení na nové webové stránky města, které bude po 
schválení radou města vyhlášeno. 
RM dne 18.9.2015 jmenovala do Školské rady při ZŠ Řevnice paní RNDr. Hanu Ripkovou. 
RM schválila uzavření 2 smluv o centralizovaném zadávání – nákup plynu a elektřiny na komoditní burze, 
s městem Černošice, jako centrálním zadavatelem.  
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Po odstoupení paní Mgr. Zuzany Dudákové z redakční rady zpravodaje města RUCH byla novým členem 
jmenována paní Marie Hrdá. 
RM schválila odměnu ředitelce ZŠ Řevnice paní Mgr. Pavlíně Seidlerové ve výši 246 550,- Kč. RM vzala na 
vědomí informaci o tom, že paní Mgr. Pavlína Seidlerová předala starostovi města dopis, ve kterém se 
vzdala funkce ředitelky ZŠ Řevnice. RM pověřila vedením Základní školy Řevnice paní Mgr. Simonu 
Škaloudovou do doby jmenování nového ředitele, který vzejde z konkurzního řízení. 
Diskuzi k záležitostem základní školy a k bodům č.7 a č.8 podle jednacího řádu slučuji v rámci bodu 
týkajícího se školy. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi týkající se spol. 2Q – kupní smlouva, bilboard, termín výstavby, vymáhání penále na kupujícím, 
hovořili MUDr.Dercová, pan Derco, Ing. Smrčka, JUDr.Jonáš, Ing.Kozák, pan Kvasnička. 
 
V 19:07 přichází Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. – přítomno 13 zastupitelů 
 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere zprávu o činnosti Rady města na vědomí.“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
  

 K bodu 4: 
Zpráva o činnosti Finančního výboru 
Finanční výbor se od posledního zasedání ZM sešel 1x, aby projednal RO č. 6/2015 a doporučuje ho 
zastupitelstvu města ke schválení. FV požaduje vytvoření přehledné tabulky výdajů na spolky a kulturu, tj. §§ 
3421 a 3429. Ekonomický odbor poskytl přehled čerpání úvěrů a informoval o jejich splácení. FV diskutoval 
o možném vývoji daňových příjmů do konce roku 2015. Celková výše daňových příjmů by měla dosáhnout 
její upravené předpokládané výše.  
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere zprávu Finančního výboru na vědomí.“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 5: 
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
Kontrolní výbor se od posledního zasedání ZM sešel 1x, kontroloval plnění usnesení zastupitelstva města a 
neshledal nedostatky.  
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí.“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 6: 
Výsledky hospodaření EKOS Řevnice, spol. s r.o. 
RM č. 47 dne 9.10.2015 se zabývala výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., s tím, že 
jednatel společnosti byl pozván i na zasedání ZM, aby přítomné seznámil s výsledky hospodaření této 
společnosti za měsíce leden až září roku 2015. 
Starosta otvírá diskuzi. 
Ing. Kodym - změna kalkulace vodného a stočného, princip stanovení variabilní části odměny jednatele, 
výsledky hospodaření za 1-9/2015. 
V diskuzi na téma audit, výběr svozové firmy, výběrové řízení hovořili: pan Kvasnička, Ing. Buchal, Ing. 
Smrčka, MgA. Reslová. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
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„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu jednatele Ing. Davida Kodyma o výsledcích 
hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, Řevnice za měsíce 
leden - září 2015.“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 7: 
Škola – situace související s rezignací ředitelky Mgr. Pavlíny Seidlerové 
Tento bod byl zařazen na pořad jednání na základě žádosti zastupitele Libora Kvasničky, který žádá, aby se  
o usnesení hlasovalo po jménech. 
Starosta seznámil zastupitelstvo s postupem rady města před odstoupením paní Mgr. Seidlerové, s 
průběhem její rezignace, pověřením paní Mgr. Škaloudové vedením školy a otevřel diskuzi. Libor Kvasnička 
přečetl prohlášení šesti opozičních zastupitelů, kteří nesouhlasí s kroky rady města, které vedly k rezignaci 
ředitelky školy Mgr. Pavlíny Seidlerové. 
 
Dále proběhla tříhodinová emotivní a vyhrocená diskuze. V ní vystoupili starosta ing. Smrčka, pedagogové 
ZŠ Řevnice, JUDr. Jonáš, mediátorka Mgr. Vedralová, MUDr. Dercová, pan Kvasnička, Ing. Buchal, dále pan 
Kylar za Školskou radu při ZŠ Řevnice, Mgr. Skripnik, Ph.D., MgA. Reslová, pan Sviták, paní Svitáková, Ing. 
Sudek, paní Petrová, Ing.Šupáčková, Ing. Černý, paní Pražská  a řada dalších občanů. 
 
Ve 21:32 přichází Bc. Miroslav Cvanciger, přítomno 14 zastupitelů. 
 
Starosta opakovaně vyzval pana Ing. Sudka, aby ukončil své vystoupení s tím, že pokud se tak nestane, 
ukončí zasedání ZM. Ing. Sudek na výzvu nereagoval, starosta prohlásil, že končí jednání ZM. Diskuse ale 
pokračuje a starosta ji končí ve 23:30 hodin. 
 
MUDr. Dercová odchází, přítomno 13 zastupitelů. 
 
Starosta upozorňuje, MUDr. Dercovou, že zasedání zastupitelstva neskončilo, ta mu sděluje, že je 
přesvědčena, že jednání zastupitelstva ukončil. 
Probíhá diskuze, zda je třeba odhlasovat pokračování zastupitelstva. V záznamu na webu v čase 4:40. 

Starosta navrhuje pokračovat v zasedání ZM a navrhuje toto usnesení: 
 
7a) 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo město schvaluje pokračování zasedání zastupitelstva města.“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu č. 7 dále Ing. Kozák navrhuje k připravenému usnesení protinávrh. Starosta dává hlasovat o 
návrhu pana Ing. Kozáka - jednotlivě.  
Pan Kvasnička požaduje, aby se u všech usnesení u tohoto bodu hlasovalo jednotlivě. 
 
7b) 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města nesouhlasí s dohodou rady města uzavřenou mezi městem a paní Mgr. 
Pavlínou Seidlerovou, která vedla k jejímu odstoupení.“ 
Mgr. Skripnik Ondřej PhD. - proti 

MUDr. Dercová Jaroslava – není přítomna 

Ing. Kozák Petr - proti 

Ing. Smrčka Tomáš - proti 

Ing. Hartmann Petr - proti 

Kovářová Iveta -  proti 

MVDr. Veverka Vojtěch - pro 

Tamchyna Martin - proti 

Bc. Cvanciger Miroslav – zdržuje se 

MgA. Reslová Marie - proti 

Ing. Jan Lojda Ph.D. - pro 
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Kvasnička Libor - pro 

Ing. Beneš Josef - není 

Ing. Buchal Jiří - pro 

Ing. arch. Čermáková - proti 

Pro: 4 Zastupitelů 

Proti: 8 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno. 
 
Návrh usnesení pana Kvasničky. Starosta dává hlasovat o návrhu pana Kvasničky – jednotlivě. 
7c) 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo nesouhlasí s kroky rady města, které vedly k odstoupení Mgr. Pavlíny Seidlerové.“ 

Mgr. Skripnik Ondřej PhD. - proti 

MUDr. Dercová Jaroslava - není 

Ing. Kozák Petr – zdržuje se 

Ing. Smrčka Tomáš -  proti 

Ing. Hartmann Petr - proti 

Kovářová Iveta -  proti 

MVDr. Veverka Vojtěch - pro 

Tamchyna Martin - proti 

Bc. Cvanciger Miroslav – zdržuje se  

MgA. Reslová Marie - proti 

Ing. Jan Lojda Ph.D. - pro 

Kvasnička Libor - pro 

Ing. Beneš Josef - není 

Ing. Buchal Jiří - pro 

Ing. arch. Čermáková - proti 

Pro: 4 Zastupitelů 

Proti: 7 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno. 
 
Další protinávrh přednesl pan Martin Tamchyna. Starosta dává hlasovat o návrhu panaTamchyny – 
jednotlivě. 
 
7d) 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města souhlasí s dohodou rady města uzavřenou mezi městem a paní Mgr. Pavlínou 
Seidlerovou, která vedla k jejímu odstoupení.“ 

Mgr. Skripnik Ondřej PhD. - pro 

MUDr. Dercová Jaroslava – není přítomna 

Ing. Kozák Petr - pro 

Ing. Smrčka Tomáš - pro 

Ing. Hartmann Petr - pro 

Kovářová Iveta -  pro 

MVDr. Veverka Vojtěch - proti 

Tamchyna Martin -, pro 

Bc. Cvanciger Miroslav – pro 

MgA. Reslová Marie - pro 

Ing. Jan Lojda Ph.D. - proti 

Kvasnička Libor - proti 

Ing. Beneš Josef - není 

Ing. Buchal Jiří - proti 

Ing. arch. Čermáková - pro 

Pro: 9 Zastupitelů 

Proti: 4 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 0 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
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 K bodu 8: 
Plány na budoucí rozvoj ZŠ Řevnice 
RM objednala služby u Mgr. Andrey Vedralové zahrnující přípravu a mediaci otevřených workshopů pro 
veřejnost a rodiče, odbornou podporu zástupkyni školy pověřené přechodným vedením, spolupráci mentorů 
s pedagogickým týmem, externí podporu při přípravě výběrového řízení, vše za účelem přípravy kvalitního 
výběrového řízení, které má RM záměr vypsat na brzké jarní měsíce příštího roku. Paní Mgr. Andreu 
Vedralovou starosta pozval a představil na zasedání ZM. Jejím úkolem je získat informace a utřídit je a 
pojmenovat převažující směry rozvoje řevnické základní školy, zejména na základě informací od rodičů. Tedy 
práce, která v takovém rozsahu nebyla nikdy v zájmu ZŠ ze strany zřizovatele nastavena. 
 
Ve 00:05 odchází Ing. Buchal, přítomno 12 zastupitelů. 
 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starosty o situaci po odstoupení Mgr. Pavlíny 
Seidlerové z funkce ředitelky ZŠ Řevnice a kroky rady města k přípravě konkurzu na nového ředitele 
ZŠ.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 9: 
Diskuze – 45 minut 
Černý-MŽP-dotace na kanalizaci. Další nikdo nevyužil. 
Starosta ukončil diskuzi ve 00:15 hodin. 
 

 K bodu 10: 
Uvolnění finančních Prostředků z Fondu oprav a tech. zhodnocení budovy č.p. 29 
Na RM č. 47 dne 9.10.2015 byla předložena žádost ředitelky ZUŠ Řevnice paní MgA. Ivany Junkové o 
schválení stavebních úprav ve druhém patře Zámečku - propojení výtvarných tříd dveřmi. Důvodem je velký 
počet žáků ve skupinové výuce (výtvarný obor, a výuka hudebních nauk), možnost dělení žáků do dvou tříd. 
Vyučující má přehled nad celou třídou. EO prověřil možnost vybourání otvoru v dělící stěně mezi učebnami a 
vsazení dvoukřídlých dveří. Odhadované náklady činí cca 30 000,- Kč.  Uvolnění těchto finančních 
prostředků z fondu oprav Zámečku schvaluje zastupitelstvo města. RM č. 47 dne 9.10.2015 schválila 
stavební úpravy ve druhém patře budovy č. p. 29 – Zámeček a uložila EO připravit podklady pro schválení 
uvolnění finančních prostředků na realizaci díla z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 29 
zastupitelstvem města. Ve Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p.29 byly ke dni 9.10.2015 
finanční prostředky ve výši  378 621,- Kč. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického 
zhodnocení budovy č.p. 29 v souladu se Statutem ze dne 16.4.2012 ve výši 30.000,- Kč vč. DPH na 
stavební úpravy ve druhém patře Zámečku – propojení dvou výtvarných učeben dvoukřídlými 
dveřmi.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 11:  
RO č. 6/2015 
Na RM č. 47 byl předložen vedoucím EO panem Ing. Vladislavem Tilschem návrh rozpočtového opatření č. 
6/2015, který po následném projednání ve finančním výboru je předložen ke schválení zastupitelstvu města. 
Toto rozpočtové opatření na straně Příjmů mírně vzájemně upravuje daň z příjmu právnických osob a proti 
dani z přidané hodnoty na základě posledního vývoje. Daň z příjmu právnických osob za obce je upravena 
podle skutečného přiznání k dani za rok 2014. Největší položkou v příjmech je zvýšení předpokládaného 
příjmu za nájem vodovodů a kanalizací navazující na schválený dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění provozu 
vodohospodářské infrastruktury města Řevnic mezi městem a EKOSem s.r.o. Důležitou položkou je i 
zpřesnění definitivní výše přijaté dotace na „Přednádraží“ po přijaté druhé platbě od ROPu.  
Na straně Výdajů jsou vyřešeny definitivní vyúčtování včetně víceprací na rozhodujících ukončených 
investičních akcích, tj. Husova Kozinova, Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ (Sochorova, Sádecká) a 
Přednádraží. Ze snížení předpokládaného objemu VCN na Přístavbě ZŠ bude pokryto nákup a montáž 
žaluzií na ZŠ I. st. a vícenáklady při akci Zateplení a výměna oken v jídelně ZŠ včetně dalších prací pro 
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jídelnu atd. V dalších bodech jsou zpřesněny rozdělení Příspěvky pro organizace v kapitolách 3421 (Využití 
volného času dětí a mládeže) a 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (tj. klubová zařízení jiná než pro 
mládež). Po podrobném prověření potřeb a skutečnosti jsou dále upraveny kapitoly 3639 Technické služby, 
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a nově zřizované služebny městské policie 5311. Závěrem na 
straně výdajů je reflektována úprava platů ve veřejné správě od 1.11.2015 o 3% (s dopadem od prosince 
2015) a zvýšení platby daně příjmů právnických osob za obce, které koresponduje s zvýšením příjmu této 
daně v položce 1122 (v příjmech tohoto RO 6). Rozpočtová rezerva se mění minimálně. 
Po tomto RO 6/2015 se příjmy celkem zvyšují na 119 986 609,- Kč, které spolu s Financováním ve výši 
28 512 000,- Kč se rovnají výdajům 148 498 609,- Kč. Rozpočtová rezerva definitivně vychází 5 015 306,- 
Kč. 
RM č. 47 dne 9.10.2015 schválila RO č. 6/2015 a po projednání ve FV dne 12.10.2015 ho doporučuje 
zastupitelstvu města ke schválení. 
Starosta otvírá diskuzi. 
Ing. Tilsch seznamuje přítomné s RO č.6/2015. V diskuzi dále vystoupil Ing. Smrčka, Ing. Lojda 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje RO č. 6/2015 s tím, že rozpočet je schodkový, příjmy celkem jsou 
119 986 609,- Kč, výdaje celkem jsou ve výši 148 498 609,- Kč. Rozdíl je kryt zůstatkem minulého 
období a včetně posledního úvěru ve výši 5 000 000,- Kč, který na straně výdajů zůstává plně 
v rezervě.“  

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 12: 
Odkup pozemku parc. č. 345/25 – ul. V Luhu 
Zastupitelstvu města je předkládána ke schválení koupě pozemku parc. č. 345/25 v obci a k.ú. Řevnice o 
výměře 40 m

2
 od Zemědělského družstva Mořina, IČ: 00103004, Mořina 29, 267 17 Mořina. Jedná se o část 

veřejné komunikace - ulici V Luhu. Na pozemku se nachází stavba živičné komunikace. Družstvo souhlasí s 
kupní cenou 100,- Kč/m

2
, za kterou město pozemky pod komunikacemi již několik let vykupuje. Cena za 

pozemek je tedy 4.000,- Kč. RM na svém jednání dne 4.9.2015 odsouhlasila koupi tohoto pozemku za kupní 
cenu 4.000,- Kč a doporučila ji zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 345/25, ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 40 m

2
 v obci a k.ú. Řevnice od Zemědělského družstva Mořina, IČ: 00103004, Mořina 29, 267 

17 Mořina za kupní cenu 4.000,- Kč.“  

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 13: 
Odkup pozemku parc. č. 2974/29 – ul. Slunečná  
Zastupitelstvu města je předkládána ke schválení koupě pozemku parc. č. 2974/29, ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o výměře 37 m

2
 od paní J.P.. Jedná se o část veřejné komunikace – ulici Slunečná. Paní P. 

souhlasí s kupní cenou 100,- Kč/m
2
, za kterou město pozemky pod komunikacemi již několik let vykupuje. 

Cena za pozemek je tedy 3.700,- Kč. RM na svém jednání dne 9.10.2015 odsouhlasila koupi tohoto 
pozemku za kupní cenu 3.700,- Kč a doporučila ji zastupitelstvu města ke schválení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc.č. 2974/29, ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 37 m

2
 od paní J. P.,  267 12 Loděnice za kupní cenu 3.700,- Kč. 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 14: 
Schválení vítěze VŘ – Dodání traktoru, nosiče kontejnerů, čelní radlice a navijáku 
Na RM č. 47 dne 9.10.2015 byla předložena ke schválení vedoucím technických služeb Zpráva o posouzení 
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodání traktoru, nosiče kontejnerů, čelní 
radlice a navijáku, kterou byla vybrána společnost Agromak ND s.r.o., na druhém místě se umístila nabídka 
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společnosti Pekass a.s. Zároveň vedoucí TS požádal o zařazení tohoto bodu schválení vybraného uchazeče 
na jednání zastupitelstva města a pověření vedoucího ekonomického odboru jednáním o úvěru pro 
financování zakázky. RM č.47 dne 9.10.2015 schválila společnost AGROMAK ND s.r.o., Lidická 155, 252 61 
Jeneč, IČ: 49824309 jako vybraného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem Dodání 
traktoru, nosiče kontejnerů, čelní radlice a navijáku, schválila zařazení tohoto bodu a pověření vedoucího 
ekonomického odboru jednáním o úvěru pro financování zakázky na jednání zastupitelstva. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi vystoupil pan Kvasnička, MgA. Reslová, Ing. Lojda. Ph.D., Ing. Smrčka, Mgr. Skripnik Ph.D., paní 
Kovářová, pan Tamchyna. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje společnost AGROMAK ND s.r.o., Lidická 155, 252 61 Jeneč, IČ: 
49824309 jako vybraného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem Dodání traktoru, 
nosiče kontejnerů, čelní radlice a navijáku za částku 1 514 700,- Kč bez DPH tj. 1 832 787,- Kč s DPH.“  

Pro: 9 Zastupitelů 

Proti: 0 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 3 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 15: 
Pověření vedoucího EO jednáním o úvěru pro financování zakázky (traktor atd.) 
Předběžná nabídka na financování nákupu traktoru ZETOR, čelní radlice, nosiče kontejnerů a navijáku od 
firmy AGROMAK ND s.r.o. v celkové ceně 1.832 787,- Kč úvěrem od České spořitelny a.s. má tyto základní 
parametry: 
Výše úvěru 1 832 787,- Kč, 
čerpání od října 2015 do března 2016 (v návaznosti na Kupní smlouvu s dodavatelem + časová rezerva), 
splácení od ledna 2016 do prosince 2019, 
úroková sazba fixní, pevná po celou dobu splácení  max.0,85 % p.a., 
možnost předčasných splátek, či mimořádné splátky bez sankcí, 
bez poplatku za správu a vedení úvěrového účtu, 
bez závazkové provize. 
Celkové úrokové náklady do 36 tis. Kč, což představuje cenu zakázky, služby. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi vystoupil Ing. Tilsch, Ing. Smrčka, MgA. Reslová. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města pověřuje vedoucího ekonomického odboru Městského úřadu Řevnice 
jednáním o úvěru s Českou spořitelnou a.s. Praha a k zajištění Smlouvy o úvěru za účelem 
financování zakázky (traktor, čelní radlice, nosič kontejnerů a naviják) od firmy AGROMAK ND s.r.o., 
Lidická 155, 252 61 Jeneč, IČ: 49824309.“ 

Pro: 9 Zastupitelů 

Proti: 0 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 3 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 16: 
Různé 
Kvasnička- problém se záznamem ZM na webu. 

 K bodu 17: 
Závěr 
 
 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 20.10.2015 ve 00:50 hodin. 
Zápis vyhotoven dne: 20.10.2015 
 
 
Městský úřad nechal posoudit, zda bylo pokračování jednání zastupitelstva v souladu s právními 
předpisy.  
MV ČR - odbor veřejné správy, dozoru a kontroly dne 26.10.2015 pod č.j. MV-157299-2/ODK-2015 ve 
svém vyjádření v závěru napsal: „Můžeme shrnout, že i když starosta svým jednostranným výrokem 
o ukončení zasedání překročil své pravomoci, neměl tento výrok za následek neplatnost té části 
zasedání, která následovala. Stejně tak usnesení přijatá v této části zasedání nelze považovat za 
neplatná.“ 
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Usnesení 
ze Zastupitelstva města Řevnice č. 8 ze dne 19.10.2015 

 
Zastupitelstvo města 
 
A) BERE NA VĚDOMÍ 

 zprávu o činnosti Rady města. 

 zprávu o činnosti Finančního výboru. 

 zprávu jednatele Ing. Davida Kodyma o výsledcích hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s 
r.o., se sídlem Na Bořích 1077, Řevnice za měsíce leden - září 2015. 

 zprávu starosty o situaci po odstoupení Mgr. Pavlíny Seidlerové z funkce ředitelky ZŠ Řevnice a 
kroky rady města k přípravě konkurzu na nového ředitele ZŠ. 

 
B) SCHVALUJE 

 pokračování zasedání zastupitelstva města. 

 schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 29 
v souladu se Statutem ze dne 16.4.2012 ve výši 30.000,- Kč vč. DPH na stavební úpravy ve druhém 
patře Zámečku – propojení dvou výtvarných učeben dvoukřídlými dveřmi. 

 RO č. 6/2015 s tím, že rozpočet je schodkový, příjmy celkem jsou 119 986 609,- Kč, výdaje celkem 
jsou ve výši 148 498 609,- Kč. Rozdíl je kryt zůstatkem minulého období a včetně posledního úvěru 
ve výši 5 000 000,- Kč, který na straně výdajů zůstává plně v rezervě. 

 koupi pozemku parc. č. 345/25, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 40 m
2
 v obci a k.ú. 

Řevnice od Zemědělského družstva Mořina, IČ: 00103004, Mořina 29, 267 17 Mořina za kupní cenu 
4.000,- Kč. 

 koupi pozemku parc.č. 2974/29, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m
2
 od paní J. P., 

267 12 Loděnice za kupní cenu 3.700,- Kč. 

 společnost AGROMAK ND s.r.o., Lidická 155, 252 61 Jeneč, IČ: 49824309 jako vybraného 
uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem Dodání traktoru, nosiče kontejnerů, čelní 
radlice a navijáku za částku 1 514 700,- Kč bez DPH tj. 1 832 787,- Kč s DPH. 

 
C) SOUHLASÍ 

 s dohodou rady města uzavřenou mezi městem a paní Mgr. Pavlínou Seidlerovou, která vedla 
k jejímu odstoupení. 

 
D) NESCHVALUJE 

 Zastupitelstvo města nesouhlasí s dohodou rady města uzavřenou mezi městem a paní Mgr. 
Pavlínou Seidlerovou, která vedla k jejímu odstoupení. 

 Zastupitelstvo nesouhlasí s kroky rady města, které vedly k odstoupení Mgr. Pavlíny Seidlerové. 

 

E) POVĚŘUJE 

 pověřuje vedoucího ekonomického odboru Městského úřadu Řevnice jednáním o úvěru s Českou 
spořitelnou a.s. Praha a k zajištění Smlouvy o úvěru za účelem financování zakázky (traktor, čelní 
radlice, nosič kontejnerů a naviják) od firmy AGROMAK ND s.r.o., Lidická 155, 252 61 Jeneč, IČ: 
49824309. 
 

Zapisovatel: 
Mgr. Renata Henych 

 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
     Libor Kvasnička 
                                                                                                             MgA. Marie Reslová 
…………………………………                                                      ………………………………………… 
 
 
 

Ing. Tomáš Smrčka 
Starosta 


