ze zasedání mimořádného Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. listopadu 2015 v budově
Zámečku
Přítomni: Ing. Beneš Josef, Mgr. Skripnik Ondřej PhD., MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Ing.
Smrčka Tomáš, Ing. Hartmann Petr, Kovářová Iveta, MVDr. Veverka Vojtěch, Bc. Cvanciger Miroslav, MgA.
Reslová Marie, Kvasnička Libor, Ing. Buchal Jiří,
Tajemnice městského úřadu: Mgr. Renata Henych
Omluven: Ing. arch. Čermáková Alice, Ing. Jan Lojda Ph.D., Tamchyna Martin.
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne 23.11.2015:
19.10 hod.
Čas skončení zasedání zastupitelstva
20:50 hod.
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 9 občanů.
Program uvedený na pozvánce na zasedání zastupitelstva:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Smlouva o úvěru od České spořitelny, a.s. – traktor
4) Smlouva o úvěru na předfinancování projektu – Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ
v Řevnicích, II. etapa
5) Informace – Plán společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. – nastavení cen vodného a
stočného pro rok 2016
6) Informace o připravované soutěži pro svoz odpadů a úpravě
7) poplatků za odpady pro rok 2016
8) Diskuze
9) Různé
10) 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 Mgr. Ondřeje Skripnika, Ph.D. a Ivetu Kovářovou
Starosta jmenoval ověřovateli zápisu Libora Kvasničku a Ing. Petra Hartmanna
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 navrhuje za bod č. 6) zařadit bod č. 7) - Přijetí daru – části kanalizačního a vodovodního
řadu v lokalitě „Vrážka“ od J. D. a bod č.8) - Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a
kanalizací – město Řevnice a obec Zadní Třebaň
Starosta čte program tak, jak bude projednáván na ZM:
Program uvedený na pozvánce na zasedání zastupitelstva:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Smlouva o úvěru od České spořitelny, a.s. – traktor
4) Smlouva o úvěru na předfinancování projektu – Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ
v Řevnicích, II. etapa
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5) Informace – Plán společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. – nastavení cen vodného a stočného
pro rok 2016
6) Informace o připravované soutěži pro svoz odpadů a úpravě poplatků za odpady pro rok 2016
7) Přijetí daru – části kanalizačního a vodovodního řadu v lokalitě „Vrážka“ od J. D.
8) Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – město Řevnice a obec
Zadní Třebaň
9) Diskuze
10) Různé
11) Závěr
Hlasování o tomto návrhu:
Pro:
12
Zastupitelů
Proti:
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 3:
Smlouva o úvěru od České spořitelny, a.s. - financování zakázky (traktor)
Zastupitelstvo města č. 8 dne 19. října 2015 schválilo 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 a pověřilo 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.
Na RM č. 52 dne 13.10.2015 byl předložen návrh Smlouvy o úvěru od České spořitelny a.s. na částku 1,8
mil. Kč., kterou RM schválila a doporučila zastupitelstvu města ke schválení. Návrh smlouvy v podkladových
materiálech do ZM. Ke splátce úvěru je počítán měsíční úrok ve výši 0,85% pevný po celou dobu splácení.
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úvěru a uzavření Smlouvy o úvěru č.11923/15/LCD na částku
ve výši 1.832.787,00 Kč na financování koupě traktoru ZETOR Proxima 90, čelní radlice, nosiče
kontejnerů, navijáku a související výbavy s tím, že úvěr se započne splácet od 1.1.2016 měsíčními
splátkami ve výši 38.140,00 Kč až do 31.12.2019.“
Pro:
10
Zastupitelů
Proti:
0
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 2
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 4:
Smlouva o úvěru od České spořitelny, a.s. - „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů
v Řevnicích“
Na RM č. 53 dne 20.11.2015 byl předložen návrh Smlouvy o úvěru na částku 6.400.000,- Kč na
předfinancování dotace na akci „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ v Řevnicích, II. etapa, který RM
schválila a doporučila zastupitelstvu města ke schválení. Úvěr je možné čerpat do dne 29.2.2016, úroková
sazba činí 0,83% a sjednává se jako pevná po celou dobu čerpání úvěru. Povinnost splatit poskytnutý úvěr
jedinou splátkou v plné výši je nejpozději do 31.5.2016 v částce 6. 427.740,10 Kč.
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úvěru a uzavření Smlouvy o úvěru č. 12026/15/LCD na částku
ve výši 6.427.740,10 Kč na předfinancování dotace na akci „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ
v Řevnicích, II. etapa“ s tím, že úvěr bude splacen jednorázově z poskytnuté Dotace, nejpozději do
31.5.2016.“
Pro:
12
Zastupitelů
Proti:
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 5:
Informace – Plán společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. – nastavení cen vodného a stočného pro rok
2016
Jednatel společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. pan Ing. David Kodym předložil ke schválení aktualizovaný
plán hospodaření pro rok 2016.
Hlavními změnami oproti plánu roku 2015 jsou:
- předávání a přebírání vod ze Zadní Třebaně
o v souvislosti s dokončovaným vodovodem a kanalizací v Zadní Třebani předpokládáme
předávání pitných vod a přebírání odpadních ve stejném množství 15 tis. m3 za rok,
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navýšení cen vodného a stočného
o RM schválila nové vodné a stočné pro rok 2016 - vodné 32,70 Kč, tj. 37,61 Kč vč. DPH a
stočné 32,00 Kč, tj. 36,80 Kč vč. DPH.
- změna služeb odpadového hospodářství,
o v souvislosti s probíhajícím výběrovým řízením na svoz odpadů je plánována změna
struktury poskytovaných služeb odpadového hospodářství, nově by EKOS zajišťoval odpady
pro firmy, sběrný dvůr a odbornou pomoc pro město,
- změna rozúčtování odpisů,
o zpřesněním rozúčtování odpisů majetku EKOSu došlo k jejich posunům mezi středisky.
Navržený plán hospodaření pro rok 2016 předpokládá obdobný záporný hospodářský výsledek.
S ohledem na výši odpisů bude společnost podle nového plánu ročně tvořit volné prostředky opět ve výši
cca. 400 tis. Kč.
V oblasti provozování vodovodů a kanalizací plán počítá s dalším nárůstem nájmů pro Město o cca 620
tis. Kč. V odpadové oblasti plán počítá se snížením nákladů Města o cca 110 tis. Kč (50 tis. Kč nárůst
marže EKOSu na sběrném dvoře, 145 tis. Kč nově služby odborné pomoci, 305 tis. Kč odebrání marže
EKOS na svozu odpadů). Přičemž další snížení nákladů odpadového hospodářství lze očekávat v souvislosti
s výše uvedeným výběrovým řízením na svoz odpadů.
Diskuze:
V diskuzi hovořili pan Kvasnička – upozornil na zvýšení poplatku MŽP za odtokování ČOV, problém
s balastními vodami.
Ing. Kodym – Vliv na kalkulaci to bude mít, ale v plánu to zahrnuto není.
MVDr. Veverka - představy o modernizaci, voda v oblasti Selce není dobrá, přinesl vzorky.
Ing. Kodym - jsou schopni se zabývat těmito lokálními problémy, žádá o informace, vzorky si vezme.
Starosta se vyjádřil k optimalizaci provozních nákladů. RM schválila nové vodné a stočné pro rok 2016 vodné 32,70 Kč, tj. 37,61 Kč vč. DPH a stočné 32,00 Kč, tj. 36,80 Kč vč.DPH.
Kvasnička – vytváření vnitřních rezerv v Ekosu, přesun sběrného dvora – posilovat kontejnery na bioodpad.
Starosta – v sezóně dát po městě volné kontejnery na den, dva ve vybraných lokalitách.
-

Usnesení:
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci Ing. Davida Kodyma, jednatele společnosti EKOS
Řevnice, spol. s.r.o. o Plánu hospodaření společnosti a nastavení cen vodného a stočného pro rok
2016“.
Pro:
11
Zastupitelů
Proti:
0
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 1
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 6:
Informace o připravované soutěži pro svoz odpadů a úpravě poplatků za odpady pro rok 2016
Za účelem získání výhodnější ceny za svoz a likvidaci odpadů se město Řevnice spojilo k zadání veřejné
zakázky s dalšími pěti okolními obcemi Lety, Všenory, Černolice, Líšnice, Hlásná Třebaň a samostatně
vystupující městskou firmou EKOS s.r.o. do Sdružení obcí Řevnicka pro zadání veřejné zakázky na svoz
odpadů zastoupeného městem Řevnice. Zadání pro toto společné výběrové řízení na doporučení Svazu
měst a obcí zajišťovala KVB advokátní kancelář, s.r.o. z Pardubic.
Výběrové řízení na poskytovatele služby spočívající v zajištění sběru, svozu a odstranění odpadu na
svozovém území v souladu se zákonem o odpadech, s jeho prováděcími právními předpisy a s obecně
závaznými vyhláškami obcí, které tvoří svozové území, bylo zahájeno 9. listopadu 2015. Otevírání obálek se
bude konat dne 6. ledna 2016. Pokud nenastanou komplikace při výběru vítězné firmy, město předpokládá,
že uzavře smlouvu s novou svozovou firmou od 1. února 2016.
Na RM byla podána místostarostou informace o tom, že Město Řevnice dlouhodobě doplácí do systému
odpadového hospodářství vysoké částky. V roce 2014 bylo zaplaceno za svoz a likvidaci odpadů o 1 700 tis.
Kč více (celkem zaplaceno 4,5 mil Kč), než se vybralo na poplatcích od občanů (celkem vybráno 2, 8 mil.
Kč). Tato částka neúměrně zatěžuje rozpočet města. Ve srovnání s okolními obcemi je doplatek města
Řevnice do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, mnohonásobně vyšší, jak vyplývá z analýzy odpadového hospodářství, kterou pro město Řevnice
vypracovala společnost EKO-KOM.
Je žádoucí, aby se záporná bilance odpadového hospodářství města postupně vyrovnávala. Částečné
snížení výdajů je možné očekávat od probíhajícího výběrového řízení na svoz a likvidaci odpadů. Dále od
nastavení nového systému plateb (snížení nákladů placených společnosti EKOS o cca 110 tis. Kč). Dohled
městské policie nad sběrnými hnízdy, kde se hromadí velké množství odpadu, jehož odvoz a likvidace se
pak negativně projevují v celkové bilanci odpadového hospodářství, by měl tuto situaci zlepšit. Jako
nezbytný krok se ale jeví i zvýšení poplatků za odpad na částku 700 Kč za občana přihlášeného k trvalému
pobytu nebo za rekreační či trvale neobydlený objekt.
RM na svém jednání dne 20.11.2015 navrhla na rok 2016 místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 700,- Kč.
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RM uložila tajemnici připravit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, aby mohla být
předložena na zasedání zastupitelstvu města 14.12.2015 ke schválení.
Diskuze:
V diskuzi hovořili pan Kvasnička, Starosta – informace o ukončení ukládání odpadů do země v roce 2020,
připravuje se regionální koncept k řešení situace s odpady po roce 2020.
MVDR. Veverka, Ing. Kodym – otázky ohledně platby záloh na vodné a stočné.
MUDr. Dercová – otázky ohledně cen za odpady.
Mgr. Reslová – informace o připravovaném zvýšení cen za odpady z 600 cca na 700, bude se uvažovat o
částce dělitelné 12.
Téma kompostování – v diskuzi hovořili: Ing. Buchal, Kvasnička, starosta, MgA.Reslová, Ing. Kodym.
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na poskytovatele služby spočívající v
zajištění sběru, svozu a odstranění odpadu.“
Pro:
12
Zastupitelů
Proti:
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 7:
Přijetí daru – části kanalizačního a vodovodního řadu v lokalitě „Vrážka“ od J. D.
Na zasedání zastupitelstva je předkládáno ke schválení přijetí daru - části kanalizačního a vodovodního řadu
v lokalitě „Vrážka“ od J. D., s adresou trvalého pobytu 252 29 Karlík. A to:
- části vodovodního řadu umístěného v pozemcích parc.č. 2004/1, parc.č. 2004/2, parc.č. 3718/1, parc.č.
3718/3 a parc.č. 3719 v obci a k.ú. Řevnice a to úsek mezi bodem 187 určeným souřadnicemi
Y759769.67, X1060229.61 (napojení na veřejný vodovodní řad) a lomovým bodem 71 určeným
souřadnicemi Y759880.02, X1060214.34 dle zaměření skutečného provedení stavby vodovodního a
kanalizačního řadu ze dne 10.9.2011 zhotoveného firmou Zbyněk Broulík, zeměměřičské činnosti, IČ:
49856057, Na Peškově 217, 252 07 Štěchovice a
- části kanalizačního řadu umístěného v pozemcích parc.č. 2004/1, parc.č. 3718/1, parc.č. 3718/3 a parc.č.
3719 v obci a k.ú. Řevnice a to úsek mezi bodem 153 určeným souřadnicemi Y759773.30, X1060231.76
(napojení na městský kanalizační řad) a bodem 70 (kanalizační šachta) určeným souřadnicemi
Y759881.03, X1060213,45 dle zaměření skutečného provedení stavby vodovodního a kanalizačního řadu
ze dne 10.9.2011 zhotoveného firmou Zbyněk Broulík, zeměměřičské činnosti, IČ: 49856057, Na Peškově
217, 252 07 Štěchovice.
Darovací smlouva obsahuje prohlášení, že vzhledem ke vzdálenosti od předmětu daru, nelze z technických
důvodů napojit pozemky č.parc. 3724/13 a 3722/11 v obci a k.ú. Řevnice, které tvoří jeden funkční celek,
přímo na předmět daru. V případě, že dojde k porušení tohoto prohlášení městem Řevnice, má J. D. právo
od této smlouvy odstoupit.
Přijetí části vodovodního řadu od J. D. je podmínkou pro napojení vodovodního řadu obce Zadní Třebaň na
veřejný vodovod města Řevnice. Město Řevnice se snažilo najít řešení, které vyjde vstříc obci Zadní Třebaň,
protože stavba vodovodu je hrazena z dotace a obec Zadní Třebaň má stanovené pevné termíny pro jeho
uvedení do provozu. Po uzavření příslušné darovací smlouvy bude moc být uzavřena dohoda vlastníků
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací mezi městem Řevnice a obcí Zadní Třebaň, na jejímž základě
dojde k napojení veřejného vodovodu a kanalizace obce Zadní Třebaň na veřejný kanalizační a vodovodní
řad města Řevnice.
RM na svém jednání dne 20.11.2015 doporučila zastupitelstvu města ke schválení přijetí tohoto daru do
majetku města.
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo schvaluje přijetí tohoto daru do majetku města Řevnice:
- části vodovodního řadu umístěného v pozemcích parc.č. 2004/1, parc.č. 2004/2, parc.č. 3718/1,
parc.č. 3718/3 a parc.č. 3719 v obci a k.ú. Řevnice a to úsek mezi bodem 187 určeným
souřadnicemi Y759769.67, X1060229.61 (napojení na veřejný vodovodní řad) a lomovým bodem 71
určeným souřadnicemi Y759880.02, X1060214.34 dle zaměření skutečného provedení stavby
vodovodního a kanalizačního řadu ze dne 10.9.2011 zhotoveného firmou Zbyněk Broulík,
zeměměřičské činnosti, IČ: 49856057, Na Peškově 217, 252 07 Štěchovice a
- části kanalizačního řadu umístěného v pozemcích parc.č. 2004/1, parc.č. 3718/1, parc.č. 3718/3 a
parc.č. 3719 v obci a k.ú. Řevnice a to úsek mezi bodem 153 určeným souřadnicemi Y759773.30,
X1060231.76 (napojení na městský kanalizační řad) a bodem 70 (kanalizační šachta) určeným
souřadnicemi Y759881.03, X1060213.45 dle zaměření skutečného provedení stavby vodovodního a
kanalizačního řadu ze dne 10.9.2011 zhotoveného firmou Zbyněk Broulík, zeměměřičské činnosti,
IČ: 49856057, Na Peškově 217, 252 07 Štěchovice
a to od J. D., s adresou trvalého pobytu 252 29 Karlík.“
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Pro:
12
Zastupitelů
Proti:
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 8:
Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – město Řevnice a obec Zadní
Třebaň
Na zasedání zastupitelstva je předkládáno ke schválení uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících
vodovodů a kanalizací mezi městem Řevnice a obcí Zadní Třebaň. Tato dohoda je uzavírána v souvislosti
s nově vybudovaným vodovodem a kanalizací obce Zadní Třebaň. Na základě dohody dojde k napojení
veřejného vodovodu a kanalizace obce Zadní Třebaň na veřejný kanalizační a vodovodní řad města
Řevnice. Účelem dohody je splnění zákonné povinnosti účastníků dohody jako vlastníků provozně
souvisejících vodovodů a kanalizací upravit svá vzájemná práva a povinnosti.
V dohodě jsou ujednána tato 2 místa napojení:

místo předání: Řevnice ul. Na Vrážku, pro obec Zadní Třebaň
pitná voda předávaná z:
vodovod Řevnice, 2105-745375-00241636-1/1
pitná voda předávaná do: vodovod Zadní Třebaň, 2102-789593-00234028-1/1
způsob předání:
napojení v ul. Na Vrážku s měřením v předávací šachtě Zadní Třebaně s
měřením
tlakové parametry:
vodojem Na Výšině, min. hl. 283,2 m.n.m. , max. hl. 286,0 m.n.m.
limitní množství:
1,7 l/s

místo předání: Řevnice, ul. Třebaňská, z obce Zadní Třebaň
odpadní voda přebíraná do: kanalizace Řevnice, 2105-745375-00241636-3/1
odpadní voda přebíraná z: kanalizace Zadní Třebaň, 2102-789593-00234028-3/1
způsob předání:
napojení v ul. Třebaňská s měřením v čerpací stanici ČS1 u č.p. 96
tlakové parametry:
napojeno do gravitační splaškové kanalizace
3
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limitní množství:
131,33 m /den, 9,4 m /hod., znečištění odpovídající 635 obyvatelům
Podmínkou uzavření této smlouvy je předchozí uzavření darovací smlouvy s J. D., na základě které se
město Řevnice stane vlastníkem části vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě „Vrážka“.
RM na svém jednání dne 20.11.2015 doporučila uzavření této dohody zastupitelstvu města ke schválení.
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a
kanalizací mezi městem Řevnice a obcí Zadní Třebaň, na jejímž základě dojde k napojení veřejného
vodovodu a kanalizace obce Zadní Třebaň na veřejný kanalizační a vodovodní řad města Řevnice a
jejímž účelem je úprava vzájemných práv a povinností. Podmínkou uzavření této smlouvy je
předchozí uzavření darovací smlouvy s J. D., na základě které se město Řevnice stane vlastníkem
části vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě „Vrážka“.“
Pro:
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Zastupitelů
Proti:
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 9:
Diskuze
Starosta seznámil s výsledky burzy na energie
Kvasnička – požadavek, aby diskuze byla ponechána na začátku jednání ZM – bude vyhověno, nyní se
jednalo o mimořádné ZM.
Ing. Kozák – návrh na časově limitované příspěvky do diskuze.
 K bodu 10:
Různé
 K bodu 11:
Závěr
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 23.11.2015 ve 20:50 hodin.
Zápis vyhotoven dne: 24.11.2015.

Usnesení
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ze Zastupitelstva města Řevnice č. 9 ze dne 23.11.2015
Zastupitelstvo města
A) BERE NA VĚDOMÍ
 informaci Ing. Davida Kodyma, jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o. o Plánu
hospodaření společnosti a nastavení cen vodného a stočného pro rok 2016“.


informaci o výběrovém řízení na poskytovatele služby spočívající v zajištění sběru, svozu a
odstranění odpadu

B) SCHVALUJE
 přijetí úvěru a uzavření Smlouvy o úvěru č.11923/15/LCD na částku ve výši 1.832.787,00 Kč na
financování koupě traktoru ZETOR Proxima 90, čelní radlice, nosiče kontejnerů, navijáku a
související výbavy s tím, že úvěr se započne splácet od 1.1.2016 měsíčními splátkami ve výši
38.140,00 Kč až do 31.12.2019.


přijetí úvěru a uzavření Smlouvy o úvěru č. 12026/15/LCD na částku ve výši 6.427.740,10 Kč
na předfinancování dotace na akci „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ v Řevnicích, II.
etapa“ s tím, že úvěr bude splacen jednorázově z poskytnuté Dotace, nejpozději do 31.5.2016.


-

přijetí tohoto daru do majetku města Řevnice:
části vodovodního řadu umístěného v pozemcích parc.č. 2004/1, parc.č. 2004/2, parc.č.
3718/1, parc.č. 3718/3 a parc.č. 3719 v obci a k.ú. Řevnice a to úsek mezi bodem 187 určeným
souřadnicemi Y759769.67, X1060229.61 (napojení na veřejný vodovodní řad) a lomovým
bodem 71 určeným souřadnicemi Y759880.02, X1060214.34 dle zaměření skutečného
provedení stavby vodovodního a kanalizačního řadu ze dne 10.9.2011 zhotoveného firmou
Zbyněk Broulík, zeměměřičské činnosti, IČ: 49856057, Na Peškově 217, 252 07 Štěchovice a
části kanalizačního řadu umístěného v pozemcích parc.č. 2004/1, parc.č. 3718/1, parc.č.
3718/3 a parc.č. 3719 v obci a k.ú. Řevnice a to úsek mezi bodem 153 určeným souřadnicemi
Y759773.30, X1060231.76 (napojení na městský kanalizační řad) a bodem 70 (kanalizační
šachta) určeným souřadnicemi Y759881.03, X1060213.45 dle zaměření skutečného provedení
stavby vodovodního a kanalizačního řadu ze dne 10.9.2011 zhotoveného firmou Zbyněk
Broulík, zeměměřičské činnosti, IČ: 49856057, Na Peškově 217, 252 07 Štěchovice
a to od J.D., s adresou trvalého pobytu 252 29 Karlík.

-



uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací mezi městem
Řevnice a obcí Zadní Třebaň, na jejímž základě dojde k napojení veřejného vodovodu a
kanalizace obce Zadní Třebaň na veřejný kanalizační a vodovodní řad města Řevnice a jejímž
účelem je úprava vzájemných práv a povinností. Podmínkou uzavření této smlouvy je
předchozí uzavření darovací smlouvy s J. D., na základě které se město Řevnice stane
vlastníkem části vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě „Vrážka“.

Zapisovatel:
Mgr. Renata Henych
Ověřovatelé zápisu:
Libor Kvasnička
Ing. Hartmann Petr

…………………………………

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