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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. května 2016 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, Tamchyna Martin, MgA. 
Reslová Marie, Ing. Jan Lojda Ph.D., Kvasnička Libor, Ing. arch. Čermáková Alice 
Tajemnice městského úřadu: Mgr. Renata Henych  
Omluven: Ing. Buchal Jiří, Bc. Cvanciger Miroslav, 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne  23.5.2016:      19.30 hod. 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne 23.5.2016:      23:15 hod. 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 12 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) Zpráva o hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 
7) Informace o přípravě rozšíření čističky odpadních vod v Řevnicích 
8) Schválení přijetí dotace – Územní plán – město Řevnice 
9) Schválení přijetí dotace MV – Pořízení dopravního automobilu – SDH Řevnice 
10) Schválení přijetí dotace – 100 let Lesního divadla  

11) RO č. 2/2016 

12) Diskuze 
13) Fond oprav a technického zhodnocení Lesního divadla 
14) Odkup id. ½ pozemku parc. č. 555/9 – ul. Tyršova 
15) Znak města – úprava a sjednocení 
16) Přijetí daru - části kanalizačního a vodovodního řadu v ul. Pod Vrážkou  
17) Dodatek č. 1 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací ze dne 

30.11.2015 
18) Protipovodňová hráz na Berounce na  Křivoklátsku - informace 
19) Různé 
20) Závěr 

 
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 
Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva přivítáním zastupitelů a přítomných občanů v 19.30 hod.  
 
Zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu s jednacím řádem.  
Starosta konstatoval, že je přítomno 13 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:  Ing. Petr Kozák a Martin Tamchyna. 
Starosta jmenoval ověřovateli zápisu: Libor Kvasnička, Ing. Jan Lojda, Ph.D. 
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 rozdělit bod č.9 na bod 9) Schválení přijetí dotace MV– Pořízení dopravního automobilu – 
SDH Řevnice, doplnění bodu č.10) Schválení přijetí dotace Krajský úřad Středočeského kraje – Pořízení 
zásahového vozidla – SDH Řevnice, bod č. 20) Podání žádosti o dotaci na obnovu lesních porostů po 
kalamitách a bod č. 21) Podání žádosti o dotaci na neproduktivní investice v lesích. 
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Doplněný program na zasedání zastupitelstva pak starosta navrhuje takto: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Zpráva o činnosti Rady města 
4) Zpráva o činnosti Finančního výboru 
5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
6) Zpráva o hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 
7) Informace o přípravě rozšíření čističky odpadních vod v Řevnicích 
8) Schválení přijetí dotace – Územní plán – město Řevnice 
9) Schválení přijetí dotace MV – Pořízení dopravního automobilu – SDH Řevnice 
10) Schválení přijetí dotace Středočeského kraje „Pořízení zásahového vozidla“- SDH Řevnice 
11) Schválení přijetí dotace – 100 let Lesního divadla  
12) RO č. 2/2016 
13) Diskuze 
14) Fond oprav a technického zhodnocení Lesního divadla 
15) Odkup id. ½ pozemku parc. č. 555/9 – ul. Tyršova 
16) Znak města – úprava a sjednocení  
17) Přijetí daru - části kanalizačního a vodovodního řadu v ul. Pod Vrážkou  
18) Dodatek č. 1 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací ze dne 

30.11.2015 
19) Protipovodňová hráz na Berounce na Křivoklátsku – informace 
20) Podání žádosti o dotaci na obnovu lesních porostů po kalamitách 
21) Podání žádosti o dotaci na neproduktivní investice v lesích 
22) Různé 
23) Závěr 

Hlasování o tomto návrhu: 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 3: 
Zpráva o činnosti Rady města  
RM se sešla 11x od posledního řádného zasedání zastupitelstva města dne 22.2.2016 a projednala 
následující:   
 
RM schválila přijetí peněžních darů na rekonstrukci Lesního divadla ve výši: 30.000,- Kč od Ing. K. F., 
peněžního daru ve výši 35.000,- Kč od společnosti Invessales. RM schválila smlouvu o reklamě se 
společností 2Q spol. s r.o., kde se společnost zavazuje uhradit částku ve výši 100.000,- Kč + DPH za 
umístění reklamy „Corso pod lipami“ na propagačních materiálech 100 let Lesního divadla Řevnice. 
RM schválila smlouvy o pronájmu Lesního divadla pro pořádání divadelního festivalu Lesní slavnosti divadla 
2016. 
 
RM schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč společnosti Gong z.s., která provozuje řevnické 
kino na výměnu lampy projektoru DCI – digitální promítací technologie. RM schválila podporu ZUŠ Řevnice 
na akci MIX festival pronájmem pódia ve výši 21.000,- Kč, včetně zvukaře. RM schválila poskytnutí dotace 
ve výši 15.000,- Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s městem Dobřichovice na akci Královský 
průvod Karla IV., který se bude konat ve dnech 4. - 5.6.2016. 
 
RM vzala na vědomí informaci o poskytnutí dotace ve výši 803.100,- Kč ze Středočeského kraje na podporu 
sociálních služeb. RM vzala na vědomí schválení dotace Ministerstva pro místní rozvoj, programu Podpora 
územně plánovacích činností obce, avšak z důvodu nedostatečných finančních prostředků byla žádost 
Územní plán – Město Řevnice zařazena jako náhradní akce, která bude financována v případě úspor 
z jiných akcí. 
 
RM doporučila ZM ke schválení koupi pozemku id.1/2 parc.č.555/9 – komunikace – předloženo na zasedání 
ZM. 
 
Bylo ukončeno výběrové řízení na post strážníka městské policie a RM schválila jako nejvhodnějšího 
uchazeče paní Mariku Kubíkovou DiS. s nástupem ke dni 1.4.2016 a pana Petra Koláře s nástupem ke dni 
1.4.2016. RM vzala na vědomí informaci Bc. Jiřího Dlaska – vrchního strážníka Městské policie Řevnice o 
vyhodnocení činnosti MP za měsíc březen a duben 2016. 
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RM vzala na vědomí informaci Ing. Davida Kodyma, jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. o 
výsledcích hospodaření společnosti za měsíce 1-2/2016 a 1-3/2016. RM dále vzala na vědomí jeho návrh 
investic města Řevnice na rok 2016 týkající se vodovodu, splaškové kanalizace a městských lesů. RM vzala 
na vědomí také informaci o kalamitní situaci v lesích města v důsledku spadu velkého množství sněhu dne 
29.2.2016, která má také výrazný vliv na ekonomiku hospodaření v lesích a dále informaci o vyhodnocení 
bezpečnostních rizik možného ohrožení vodovodní sítě. V návaznosti na tyto informace RM schválila 
zpracování a podání žádostí o dotaci v rámci dotačního titulu Neproduktivní investice v lesích – posílení 
rekreační funkce lesa, vyhlášeného Ministerstvem zemědělství a žádost o dotaci v rámci dotačního titulu 
Obnova lesních porostů po kalamitách – podpora na obnovu lesů poškozených přírodními katastrofami, 
vyhlášeného rovněž Ministerstvem zemědělství. 
RM schválila účetní závěrku za rok 2015 společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 
1077,25230 Řevnice, IČ: 47551828 ověřenou nezávislým auditorem. 
RM vzala na vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti EKOS Řevnice, spol. 
s r.o. se sídlem Na Bořích 1077,25230 Řevnice, IČ: 47551828. 
RM vzala  na vědomí informaci o obsahu Protokolu z cenové kontroly provedené specializovaným finančním 
úřadem ze dne 7.3.2016 na ceny vodného a stočného. 
RM vzala na vědomí informaci starosty o záměru založení vodárenské společnosti, po jejímž společném 
podpisu by byla realizace celého záměru zahájena, včetně cenové nabídky na vlastní právní a odborné 
služby potřebné pro založení společnosti a rovněž cenovou nabídku na vypracování projektové 
dokumentace na rozšíření ČOV, včetně inženýringu. 
RM doporučila ZM ke schválení přijetí inženýrských sítí do vlastnictví města Řevnice jako dar od pana J.D. 
 
RM schválila závěry z Protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly, včetně účetní závěrky k 31.12.2015 na 
MŠ Řevnice – nebyly zjištěny žádné nedostatky, na ZUŠ Řevnice – nebyly zjištěny žádné nedostatky a ZŠ 
Řevnice – nebyly zjištěny žádné nedostatky. RM schválila přerozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZUŠ 
Řevnice za rok 2015. 
 
Bylo ukončeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele ZŠ Řevnice a RM jmenovala pana 
Mgr. Tomáše Řezníčka ředitelem příspěvkové organizace ZŠ Řevnice s účinností od 1. července 2016. 
 
RM schválila objednání grafické podoby znaku města Řevnice v barevné i černobílé variantě a přípravu 
manuálu pro jeho využití v dokumentech městského úřadu, vizitkách, propagačních materiálech a dalších 
tiskovinách. RM doporučila ZM ke schválení novou grafickou podobu znaku města Řevnice. 
 
RM schválila uzavření dohody s Mgr. Lucií Kirovou o ukončení smlouvy o spolupráci ke dni 20.5.2016 mezi 
městem Řevnice a Mgr. Kirovou o tvorbě zpravodaje RUCH. Rada města vzala na vědomí rezignaci p. Jiřího 
Podzimka a paní Alice Bečkové na členství v redakční radě Ruchu.  
 
RM schválila záměr pronájmu nebytových prostor a následně pronájem ve 3 nadzemním podlaží budovy 
č.p.74 – budova MÚ – školské právnické osobě Mateřská škola Bambinárium od 1.8.2016 na dobu určitou 1 
rok. 
RM schválila pronájem nebytových prostor v budově č.p. 64 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 
Universitnímu sportovnímu klubu Praha ve dnech 14. a 15.5.2016 za nájemné 5.000,- Kč + DPH. 
RM souhlasila s pořádáním cyklistických závodů Trans Brdy Maraton v roce 2016.  
RM schválila společný postup s městem Černošice na nákup energií na komoditní burze Power Exchange 
central Europe, tak jako v loňském roce.  
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi vystoupili: MUDr. Jaroslava Dercová – upozornění na překlep v Dohodě o ukončení činnosti 
s Mgr.Kirovou, pronájem budovy č.p.64 Penco Univerzitnímu klubu - hygiena reagoval Ing.Tomáš Smrčka; 
Libor Kvasnička – Královský průvod – příspěvek města Řevnice a z Regionu Dolní Berounka; Mgr. Jaroslava 
Dercová – příslib rekonstrukce Žižkovy ulice, reagoval Ing. Tomáš Smrčka, Libor Kvasnička; MUDr. 
Jaroslava Dercová – dotace na tůně a zeleň – reakce Ing. Tomáš Smrčka, Libor Kvasnička, MgA. Marie 
Reslová – úvaha o regeneraci 5 lokalit ve městě, kde je zeleň, je to v běhu (Park pod Dětským hřištěm, 
lokalita hřbitova, Za Vodou, školní areál a ulice Legií a parčík vedle hasičárny); MUDr. Dercová – Dotace na 
zeleň z Nadace partnerství, která nevyšla – reakce Ing. Tomáš Smrčka, Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D., Martin 
Tamchyna; MUDr. Jaroslava Dercová – pokuta, kterou mělo zaplatit Corso pod lipami, protlak – reakce Ing. 
Tomáš Smrčka. 
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. 
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 K bodu 4: 
Zpráva o činnosti Finančního výboru 
Finanční výbor se od posledního zasedání ZM sešel 1x, aby projednal RO č. 2/2016, které doporučuje 
zastupitelstvu města ke schválení. 
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 dne 16.5.2016, kontroloval 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:  
Zpráva o hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 
Výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice za rok 2015, které předložil Ing. David Kodym jsou stejné 
jako předběžné, které byly předloženy RM již 9.2.2016.   Na RM č. 76 dne 11.5.2016 předložil jednatel mimo 
samotné Zprávy nezávislého auditora, jež je uzavřena výrokem o „věrném a poctivém obrazu aktiv a pasiv 
společnosti“ i průvodní dopis auditora určený vedení společnosti. V tomto dopise jsou uvedena následující 
zjištění: 

- riziko vytvoření dohadné položky aktivní ve výši 150 tis. Kč na výnosy ze sporu se společností 
AQUCONSULT, spol. s r.o. s ohledem na zásadu opatrnosti, 

- riziko pokuty ČIŽP z provozu skládky, jež byla společnosti v roce 2011 i přes odvolání udělena a jež 
je od roku 2012 předmětem soudního sporu. 

 
Při změně zakládací listiny společnosti v loňském roce došlo také ke zrušení rezervního fondu vytvořeného 
ze zisku uplynulých účetních období v celkové výši 40 tis. Kč. V souvislosti s touto změnou navrhuje jednatel 
ke schválení převedení těchto finančních prostředků do nerozděleného zisku minulých let. 
 
V souvislosti s uzavřením hospodaření předchozího roku je třeba rozhodnout o vypořádání případného zisku 
nebo ztráty. Vzhledem k tomu, že se dosavadním vedením zisků a ztrát předchozích let od roku 2005 na 
samostatných rozvahových účtech postupně znepřehledňuje rozvaha společnosti, navrhuje jednatel ke 
schválení uhrazení ztrát minulých let ze zisků minulých let dle přiložené tabulky.    

 
Zároveň je pro informaci přílohou i výsledek porovnání všech položek výpočtu cen vodného a stočného za 
rok 2015 ve smyslu § 36 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích. Nově je součástí porovnání i bilance 
tvorby a čerpání prostředků na obnovu vodárenské infrastruktury (řádek 20). Pro další roky bude třeba 
zajistit data o celkové bilanci těchto prostředků od roku 2009. Plnění legislativních pravidel spojených 
s věcně usměrňovanými cenami vodného a stočného za roky 2013-2015 bylo předmětem cenové kontroly 
provedené Specializovaným finančním úřadem. Kontrola byla uzavřena protokolem ze 7.3.2016 s výsledkem 
„nebylo zjištěno porušení zákona o cenách“.    
Dále v návaznosti na zmíněnou závěrku a v souladu se zněním smlouvy o výkonu funkce jednatele 
předkládá Ing. Kodym ke schválení dokument, Stanovení variabilní roční částky odměny jednatele 
společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za rok 2015 a návrh dodatku č.3 smlouvy o výkonu funkce jednatele, 
jehož předmětem jsou nová Pravidla pro stanovení variabilní roční části odměny – 2016. Na základě 
podnětu RM jsou pravidla výrazně zjednodušena. 
 
V podkladových materiálech jednatel dále předložil jako přílohy: Účetní závěrku společnosti EKOS Řevnice, 
spol. s r.o. za rok 2015 jako součást Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky. Průvodní dopis 
Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky. Vypořádání ztrát minulých let ze dne 28.4.2016. 
Porovnání všech položek výpočtu cen vodného a stočného za rok 2015. Protokol z cenové kontroly 
provedené Specializovaným finančním úřadem ze 7.3.2016. 
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Stanovení variabilní roční částky odměny jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za rok 2015. 
Návrh dodatku č. 3 smlouvy o výkonu funkce jednatele. 
Rada města č. 76 dne 11.6.2016 schválila účetní závěrku za rok 2015 společnosti EKOS Řevnice, spol. 
s r.o., se sídlem Na Bořích 1077,25230 Řevnice, IČ: 47551828 ověřenou nezávislým auditorem, vzala na 
vědomí Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a informaci o obsahu Protokolu z cenové 
kontroly provedené specializovaným finančním úřadem ze dne 7.3.2016. Rada města souhlasila s variabilní 
částkou odměny jednatele společnosti EKOS Řevnice a v souvislosti s tím schválila návrh Dodatku č. 3 
Smlouvy o výkonu funkce jednatele. 
Starosta otvírá diskuzi. 

Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci pana Ing. Davida Kodyma, jednatele společnosti 
EKOS Řevnice, spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, 25230 Řevnice, IČ: 47551828 o výsledcích 
hospodaření za měsíc leden až duben 2016.“  

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:    Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 7: 
Informace o rozšíření čističky odpadních vod v Řevnicích 
Starosta města předkládá informace o stavu zpracování projektové dokumentace  rozšíření a modernizaci 
ČOV v Řevnicích a přípravě vlastnického a provozního modelu financování a provozování rozšířené ČOV 
více obcemi. 
V podkladových materiálech jsou nabídky společnosti  VRV a.s. na zpracování projektové dokumentace, 
poradenství na založení společné VHS, text návrhu smlouvy o právní formě vodárenské spolupráce na 
sdružení prostředků k rozšíření ČOV příp. společného provozování vodohospodářské infrastruktury.  
Osloveny jsou obce Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň, Lety a Mořinka.   Podmínky spolupráce jsou kladně 
předjednány v Zadní Třebani a Hlásné Třebani.  
V případě obce Lety vznikly pochybnosti o financovatelnosti přepojení jejich kanalizace z ČOV Dobřichovice 
na ČOV Řevnice z dotačních titulů.     
Součástí podkladových materiálů jsou též tabulky harmonogramů, nákladů a jejich rozdělení na jednotlivé 
obce. Cílem je podat žádost o dotaci v podzimní výzvě SFŽP. 
Aktuálně  probíhají jednání s jednotlivými obcemi. 
Starosta otvírá diskuzi. 

V diskuzi vystoupil Ing. David Kodym – harmonogram – provedené průzkumné práce, reakce Libor 
Kvasnička – je třeba vypracovat žádost na územní rozhodnutí, Ing. Tomáš Smrčka 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty města o postupu prací na rozšíření a 
intenzifikaci ČOV a o navržené smlouvě o právní formě vodárenské spolupráce.“  

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:    Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 8: 
Schválení přijetí dotace – Územní plán – město Řevnice 
Město Řevnice obdrželo informaci o schválení žádosti o dotaci na spolufinancování projektu v rámci 
Ministerstva pro místní rozvoj, programu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí (dále jen MMR), 
na akci „Územní plán- Město Řevnice“. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 249 109,- Kč vč. DPH, 
z toho podíl celkových způsobilých výdajů projektu hrazený z dotace činí 49 822,- Kč.  
Z důvodu nedostatečných finančních prostředků MMR byla žádost zařazena jako náhradní akce, která bude  
financována v případě úspor z jiných akcí, příp. z následné finanční rezervy. V návaznosti na schválení 
projektu je předloženo na ZM ke schválení přijetí dotace a schválení vyčlenění peněžní částky ve výši 
49 822,- Kč na spolufinancování projektu. Schválení poskytnutí dotace: viz. materiály do ZM. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi vystoupil ještě Ing. Tomáš Smrčka. 
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Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje v návaznosti na Schválení žádosti o dotaci v rámci Ministerstva pro 
místní rozvoj, programu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na akci „Územní plán- 
město Řevnice“, přijetí dotace ve výši 249 109,- Kč a vyčlenění peněžní částky ve výši 49 822,- Kč 
odpovídající spolufinancování celkových způsobilých výdajů projektu: „Územní plán - Město 
Řevnice“. 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 9: 
Schválení přijetí dotace MV – Pořízení dopravního automobilu – SDH Řevnice 
Město Řevnice má zájem pořídit nové zásahové vozidlo pro Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Řevnice 
v ceně cca 900 000,- Kč, vč. DPH. Nákup bude financován ze tří zdrojů – dotace MV ČR, dotace 
Středočeského kraje a vlastních finančních prostředků. Na MV ČR byla podána žádost o dotaci pod názvem 
projektu „Pořízení dopravního automobilu SDH Řevnice“, na Středočeský kraj byla podána žádost o dotaci 
pod názvem projektu „Pořízení zásahového vozidla SDH Řevnice“.  
Město nyní obdrželo informaci z Ministerstva vnitra o přidělení dotace ve výši 450 000,- Kč. Celkové 
předpokládané výdaje projektu činí 900 000,- Kč vč. DPH, z toho podíl celkových způsobilých výdajů 
projektu hrazený z dotace činí 450 000,- Kč. 
Starosta otvírá diskuzi. 
 
Starosta dává hlasovat o usnesení 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje v návaznosti na Schválení žádosti o dotaci v rámci Ministerstva 
vnitra, Programu dotace pro jednotky SDH obcí, na akci „Pořízení dopravního automobilu – SDH 
Řevnice“, přijetí dotace ve výši 450 000,- Kč se spolufinancováním akce výši 450 000,- Kč 
odpovídající spolufinancování celkových způsobilých výdajů projektu: „Pořízení dopravního 
automobilu – SDH Řevnice“. 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 10: 
Schválení přijetí dotace Středočeského kraje „Pořízení zásahového vozidla“ – SDH Řevnice 
Město Řevnice má zájem pořídit nové zásahové vozidlo pro Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Řevnice 
v ceně cca 900 000,- Kč. Nákup bude financován ze tří zdrojů – dotace MV ČR, dotace Středočeského kraje 
a vlastních finančních prostředků. Na MV ČR byla podána žádost o dotaci pod názvem projektu „Pořízení 
dopravního automobilu SDH Řevnice“, na Středočeský kraj byla podána žádost o dotaci pod názvem 
projektu „Pořízení zásahového vozidla SDH Řevnice“.  
Město nyní obdrželo informaci z Ministerstva vnitra o přidělení dotace ve výši 450 000,- Kč.  
Město Řevnice současně obdrželo informaci o schválení žádosti o dotaci na spolufinancování projektu v 
rámci rozpočtu Středočeského kraje. Schválená dotace činí 244 562,- Kč, což může být maximálně 90% z 
celkových uznatelných nákladů.  
V návaznosti na výši schválených dotací z MV a Středočeského kraje (celkem 694 562,- Kč) je předloženo 
zastupitelstvu města ke schválení vyčlenění peněžní částky ve výši 205 438,- Kč z rozpočtu města na 
dofinancování nákupu zásahového vozidla. Schválení poskytnutí dotace viz. materiály do ZM. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
Starosta dává hlasovat o usnesení 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje v návaznosti na Schválení žádosti o dotaci z rozpočtu 
Středočeského kraje, Programu dotace pro jednotky SDH obcí, na akci „Pořízení zásahového vozidla 
– SDH Řevnice“, přijetí dotace ve výši 244 562,- Kč, což je maximálně 90% z uznatelných nákladů. 
V návaznosti na schválení přijetí žádosti o dotaci, zastupitelstvo města schvaluje vyčlenění peněžní 
částky ve výši 205 438,- Kč na spolufinancování“. 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 
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Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 11: 
Schválení přijetí dotace – 100 let Lesního divadla  
Město Řevnice obdrželo informaci o schválení žádosti o dotaci na spolufinancování projektu v rámci 
rozpočtu Středočeského kraje, Středočeského Fondu kultury na  akci „100 let Lesního divadla – oslavy a 
knižní publikace“. Výše požadované dotace činí 120.000,- Kč vč. DPH, spoluúčast činí minimálně 13.333,- 
Kč. V návaznosti na schválení projektu je předloženo na ZM ke schválení přijetí dotace a schválení 
vyčlenění peněžní částky ve výši 13.333,- Kč na spolufinancování projektu. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje v návaznosti na Schválení žádostí o dotaci z rozpočtu 
Středočeského kraje, Středočeského Fondu kultury na akci „100 let Lesního divadla – oslavy a knižní 
publikace“, přijetí dotace ve výši 120.000,- Kč se spolufinancováním akce výši 13.333,- Kč 
odpovídající spolufinancování celkových způsobilých výdajů projektu: „100 let Lesního divadla – 
oslavy a knižní publikace“. 
V návaznosti na schválení obou projektů zastupitelstvo města schvaluje vyčlenění peněžní částky ve 
výši 13.333,- Kč na spolufinancování projektu“.  

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 12: 
RO č. 2/2016 
Na RM č. 76 dne 11.5.2016 byl předložen a schválen návrh rozpočtového opatření č. 2/2016. Rozpočtové 
opatření bylo projednáno ve finančním výboru a doporučeno zastupitelstvu města ke schválení.  
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi doplnila položky pouze vysvětlení vedoucí ekonomického odboru paní Věra Jaskevičová. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje RO č. 2/2016.“  

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 13: 
Diskuze 45 minut  
V diskuzi vystoupili: Ing. Smrčka – žaloba kláštera Dominikánů Praha – příprava dohody o narovnání, Česká 
dominikánská provincie – pozemky na Vrážce;  
RNDr. Ripková – konkurz na ředitele ZŠ, únik informací – reakce pan Kvasnička, MUDr. Dercová, Jaroslava 
Vyletová, MVDr. Veverka, Ing. Kozák;  
Ing. Černý – dotaz na situaci kolem RUCHU – reakce a odpověď MgA. Reslová;  
Jaroslava Vyletová – náměstí Jiřího z Poděbrad – studie (soutěž Petra Parléře) – reakce Mgr.Skripnik, Ph.D, 
Libor Kvasnička; 
MVDr. Veverka – upozornění na přepis změn dat na webových stránkách, postřik Roundupem – informace 
dát dopředu – reakce MgA. Reslová, řeší se to;  
Ing. Hrubý – reakce na článek na webovém RUCHU; 
 
Ve 21:50 hodin odchází zastupitelka Iveta Kovářová. Přítomno 12 zastupitelů. 
 

 K bodu 14: 
Fond oprav a technického zhodnocení Lesního divadla  
RM č. 69 dne 18.3.2016 souhlasila s návrhem Statutu Fondu oprav a technického zhodnocení areálu 
Lesního divadla a doporučila ho zastupitelstva města ke schválení.  
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
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Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Statut Fondu oprav a technického zhodnocení areálu Lesního 
divadla v Řevnicích.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:    Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 15: 
Odkup id. ½ pozemku parc. č. 555/9 – ul. Tyršova 
Zastupitelstvu je předkládána ke schválení koupě id. ½  pozemku parc. č. 555/9 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) v k.ú. Řevnice od paní E. B., 507 92 Úbislavice. Jedná se o část veřejné komunikace - ulice 
Tyršova. Odkup pozemku bude uskutečněn za dohodnutou kupní cenu 100,- Kč/m

2
, za kterou město 

pozemky pod komunikacemi již několik let vykupuje. Celková výměra pozemku parc. č. 555/9 je 107 m
2
, 

cena za id. 1/2 pozemku je tedy 5.350,- Kč (53,5 m2 x 100). Daň z převodu nemovitostí zaplatí prodávající, 
správní poplatek za návrh na vklad uhradí město. Rada města na svém jednání dne 4.3.2016 doporučila 
zastupitelstvu města odkup tohoto pozemku za dohodnutou kupní cenu 5.350,- Kč.   
Starosta otvírá diskuzi.  
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 

Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi id. ½  pozemku parc. č. 555/9, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k. ú. Řevnice od paní E. B., 507 92 Úbislavice za kupní cenu 5.350,- Kč.“  

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 16: 
Znak města – úprava a sjednocení  
Znak města schválil Městský národní výbor Řevnice v roce 1968. 
Pro vzhled znaku je závazný jeho heraldickou terminologií sestavený slovní popis, tzv. blason.  
Blason znaku města Řevnice: Štít vlnitě dělený. Horní pole červené, dolní sedmkrát modro - stříbrně vlnitě 
dělené, přes ně zlaté zkřížené ostrve, nahoře mezi nimi český lev. 
V průběhu doby vzniklo několik výtvarných podob městského znaku, které se nejčastěji liší kresebnou 
podobou českého lva a ostrví í použitými barvami. Znak je zobrazován v prostém španělském štítě, častěji 
ale s barokním lemem štítu. Ten má ryze estetickou funkci a není integrální součástí znaku.  
Z důvodu sjednocení výtvarné podoby schválila rada města zadání sjednocení podoby znaku a grafického 
manuálu jednotného vizuálního stylu pro písemnosti a dokumenty grafičce MgA. Silvii Klempererové. 
Podle §34a zákona o obcích může obec požádat předsedu Poslanecké sněmovny o udělení nových 
obecních symbolů nebo o změnu stávajících. Udělení symbolů má formu slovního popisu, neurčují se tvar 
(typ) štítu, konkrétní odstíny tinktur (udává se např. jen „v červeném štítě stříbrný lev“), závazná není ani 
konkrétní kresba. Požadovanou podobu symbolů schvaluje zastupitelstvo města, parlamentní expertní 
komise jen posuzuje, zda návrh není v rozporu s heraldickými a vexilologickými pravidly či zda není totožný 
se symbolem jiné obce či země a vytvoří závazný slovní popis symbolů (neuděluje se konkrétní kresebná 
podoba), předseda Poslanecké sněmovny „jen“ oficiálně městu symboly udělí (v podobě onoho závazného 
slovního popisu). 
Rada města na svém jednání dne 4.5.2016 doporučila zastupitelstvu schválit novou grafickou podobu znaku 
města Řevnice vycházející ze současné podoby znaku. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
 Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje novou grafickou podobu znaku města Řevnice vycházející ze 
současné podoby znaku. Grafická podoba znaku je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Zastupitelstvo ukládá tajemnici městského úřadu zaslat předsedovi Poslanecké sněmovny žádost o 
vydání rozhodnutí o udělení znaku města.“  

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
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 K bodu 17: 
Přijetí daru - části kanalizačního a vodovodního řadu v ul. Pod Vrážkou  
Dne 6.1.2010 uzavřelo město Řevnice s J. D. plánovací smlouvu týkající se vybudování provizorní panelové 
komunikace ke stavebním pozemkům navazujícím na pozemky parc. č. 3722/10 a parc. č. 3724/10. Pan J. 
D. se v této smlouvě zavázal na vlastní náklady vybudovat prozatímní komunikaci a dále kanalizační, 
vodovodní a plynový řad. Současně se zavázal, že po realizaci výstavby kanalizačního a vodovodního řadu 
tento bezodkladně předá do vlastnictví města Řevnice.  
Dne 27.11.2015 byla uzavřena mezi městem a J. D. darovací smlouva na část kanalizačního a vodovodního 
řadu v lokalitě „Vrážka“, nyní bylo na radu města předloženo k odsouhlasení přijetí další části kanalizačního 
a vodovodního řadu  - v řevnické části ulice Pod Vrážkou.  A to:  
- část vodovodního řadu umístěného v pozemcích parc.č. 3718/1, parc.č. 3720/2, parc.č. 3721/6, parc.č. 

3722/4, parc.č. 3722/6, parc. č. 3722/7, parc.č. 3722/10 a parc.č. 3724/10 v obci a k.ú. Řevnice a to úsek 
mezi lomovým bodem 71 určeným souřadnicemi Y759880.02, X1060214.34 a místem, kde vodovodní 
řad přechází na katastrální území Zadní Třebaň určeným souřadnicemi Y759865.85, X1060125.19 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 (92 m 
vodovodního řadu PE d 90 včetně 1 ks sekčního uzávěru, 1 ks odbočení s nadzemním hydrantem a 3 ks 
přípojkových uzávěrů); 

- část kanalizačního řadu umístěného v pozemcích parc.č. 3718/1, parc.č. 3720/2, parc.č. 3721/6, parc.č. 
3722/4, parc.č. 3722/6, parc.č. 3722/7, parc.č. 3722/10  a parc.č. 3724/10  v obci a k.ú. Řevnice a to úsek 
mezi bodem 70 (kanalizační šachta) určeným souřadnicemi Y759881.03, X1060213.45 a místem kde 
kanalizační řad přechází na katastrální území Zadní Třebaň určeným souřadnicemi Y759866.72, 
X1060125.27 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 (89 m kanalizační stoky PVC DN 250 včetně 1 revizní šachty). 

Kanalizační a vodovodní řad v části ulice Pod Vrážkou, která leží na katastrálním území obce Zadní Třebaň, 
převezme od J. D. do svého vlastnictví obec Zadní Třebaň. Následovat bude uzavření dodatku k Dohodě 
vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací mezi městem Řevnice a obcí Zadní Třebaň 
uzavřené dne 30.11.2015. 
Rada města na svém jednání dne 13.4.2016 doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí stavby těchto 
inženýrských sítí do vlastnictví města Řevnice jako dar od pana J. D.,  252 29 Karlík.  
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí stavby následujících inženýrských sítí do vlastnictví města 
Řevnice jako dar od pana J. D., 252 29 Karlík:  
- části vodovodního řadu umístěného v pozemcích parc.č. 3718/1, parc.č. 3720/2, parc.č. 3721/6, 

parc.č. 3722/4, parc.č. 3722/6, parc. č. 3722/7, parc.č. 3722/10 a parc.č. 3724/10 v obci a k.ú. 
Řevnice a to úsek mezi lomovým bodem 71 určeným souřadnicemi Y759880.02, X1060214.34 a 
místem, kde vodovodní řad přechází na katastrální území Zadní Třebaň určeným souřadnicemi 
Y759865.85, X1060125.19 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 (92 m vodovodního řadu PE d 90 včetně 1 ks 
sekčního uzávěru, 1 ks odbočení s nadzemním hydrantem a 3 ks přípojkových uzávěrů); 

- části kanalizačního řadu umístěného v pozemcích parc.č. 3718/1, parc.č. 3720/2, parc.č. 3721/6, 
parc.č. 3722/4, parc.č. 3722/6, parc.č. 3722/7, parc.č. 3722/10  a parc.č. 3724/10  v obci a k.ú. 
Řevnice a to úsek mezi bodem 70 (kanalizační šachta) určeným souřadnicemi Y759881.03, 
X1060213,45 a místem kde kanalizační řad přechází na katastrální území Zadní Třebaň určeným 
souřadnicemi Y759866.72, X1060125.27 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 (89 m kanalizační stoky PVC DN 250 
včetně 1 revizní šachty).“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:    Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 
 

 K bodu 18: 
Dodatek č. 1 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací ze dne 30.11.2015 
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Zastupitelstvu je předkládáno ke schválení uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě vlastníků souvisejících 
vodovodů a kanalizací uzavřené dne 30.11.2015 mezi městem Řevnice a obcí Zadní Třebaň, jehož 
předmětem je rozšíření dohody o další 2 místa napojení veřejného vodovodu a kanalizace obce Zadní 
Třebaň na veřejný kanalizační a vodovodní řad města Řevnice (v ulici Pod Vrážkou).  
Podmínkou uzavření tohoto dodatku je předchozí uzavření darovací smlouvy mezi městem Řevnice a J. D., 
jejímž předmětem je přijetí části vodovodního a kanalizačního řadu v řevnické části ulice Pod Vrážkou do 
majetku města Řevnice a také uzavření darovací smlouvy mezi obcí Zadní Třebaň a Josefem Dvořákem, 
jejímž předmětem je přijetí části vodovodního a kanalizačního řadu v zadnotřebaňské části ulice Pod 
Vrážkou do majetku obce Zadní Třebaň. 
Rada města na svém jednání dne 13.4.2016 doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření tohoto 
dodatku. 
Starosta otvírá diskuzi. 
Starosta dává hlasovat o usnesení:  

 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů a kanalizací uzavřené dne 30.11.2015 mezi městem Řevnice a obcí Zadní Třebaň, jehož 
předmětem je rozšíření dohody o další 2 místa napojení veřejného vodovodu a kanalizace obce Zadní 
Třebaň (v ulici Pod Vrážkou) na veřejný kanalizační a vodovodní řad města Řevnice. Podmínkou 
uzavření tohoto dodatku je přijetí části vodovodního a kanalizačního řadu v řevnické části ulice Pod 
Vrážkou do majetku města Řevnice a přijetí části vodovodního a kanalizačního řadu 
v zadnotřebaňské části ulice Pod Vrážkou do majetku obce Zadní Třebaň.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 

    
 K bodu 19: 

Protipovodňová hráz na Berounce na Křivoklátsku - informace 
Starosta města předkládá informace ke studii proveditelnosti retenční nádrže na Křivoklátsku – 
protipovodňové ochraně dolní Berounky.  
Povodí Vltavy státní podnik zpracovalo studii proveditelnosti pro akci Protipovodňová ochrana dolní 
Berounky – studie retenční nádrže. Objednatelem studie, na základě iniciativy obcí na dolní Berounce, je  
Středočeský kraj.  Cílem studie bylo prověřit technicko-ekonomické hledisko návrhu retenční nádrže na 
Berounce, jejímž účelem je protipovodňová ochrana dolní Berounky v úseku Křivoklát – ústí Berounky do 
Vltavy a posouzení její proveditelnosti. Uvažovaná lokalita pro umístění profilu hráze se nachází 
v Středočeském kraji v okrese Rakovník na řece Berounce a obsahuje 4 varianty. Studie a zákres lokalit je 
součástí příloh. Povodí Vltavy si vyžádalo vyjádření obcí a svazku obcí regionu Dolní Berounka 
k předkládanému záměru. 
RM dne 6.11.2015 vzala na vědomí předloženou Studii proveditelnosti retenční nádrže Protipovodňová 
ochrana dolní Berounky a pověřila  starostu města ke zpracování  odpovědi na žádost o vyjádření v tomto 
znění.   
- záměr vybudovat retenční nádrž na toku Berounky v lokalitě Roztoky město Řevnice plně podporuje  
- vybudování retenční nádrže v uvažované lokalitě a předpoklady, ze kterých vychází a výpočty, o které se 

opírá, jsou správné a významně napomohou protipovodňové ochraně na dolním toku řeky Berounky 

- vliv této uvažované nádrže na transformaci průtoku z  Q100 na Q2 je kromě zmíněného omezení 
materiálních škod, také významný z hlediska omezení nebezpečí ohrožení zdraví a života obyvatel, toto 
navrhujeme doplnit do studie proveditelnosti.  

Starostové obcí Svazku obcí Regionu Dolní Berounka podepsali dne 17.12.2015 společné stanovisko 
podporující předloženou studii proveditelnosti, stanovisko je v podkladech do ZM.  
Starosta podal informaci o společném jednání starostů ve věci studie, která proběhla na Středočeském kraji 
dne 10.5.2016. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi vystoupil pan Kvasnička – nesouhlasí s tímto projektem; Dále se diskuze zůčastnili Ing. Smrčka; 
Ing. Kozák; Ing. Lojda 
 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o postupu rady města a starosty ve věci studie 
Protipovodňové ochrany dolní Berounky – studie proveditelnosti suché retenční nádrže a konstatuje, 
že se může jednat o jednu z možných variant řešení protipovodňové ochrany na řece Berounce“.   

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti: 2 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
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 K bodu 20: 
Podání žádosti o dotaci na obnovu lesních porostů po kalamitách 
Z Ministerstva zemědělství ČR je možnost žádat dotaci na Obnovu lesních porostů (ve stáří do 40 let) po 
kalamitě způsobené těžkým sněhem v březnu tohoto roku. Dotace je do 100% způsobilých výdajů. k Město  
požádalo o částku 1 983 797,- Kč (odesláno dne 23.5.2016) a nyní dodatečně z důvodu časové tísně žádá 
zastupitelstvo města o souhlas k podání žádosti. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení: 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství České republiky 
na Obnovu lesních porostů po kalamitách“.  

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 21: 
Podání žádosti o dotaci na neproduktivní funkce lesa 
Z Ministerstva zemědělství ČR je možno žádat dotaci na Neproduktivní investice v lesích. Dotace je do 
100% způsobilých výdajů (max 2 mil. Kč). Dotace je určena na značení, výstavbu a rekonstrukci stezek pro 
turisty, zřizování odpočinkových stanovišť atd. V  případě města Řevnice se jedná o obnovu části 
„Burešovky“ včetně lávky nad „Červených loukou“. Město tuto možnost využilo na částku 1 021 000,- Kč a 
dne 18.5.2016 byla žádost z důvodu časové tísně odeslána a nyní je dodatečně předloženo zastupitelstvu 
města ke schválení podání žádosti. 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství České republiky 
na Neproduktivní investice v lesích“. 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 22: 
Různé 
MUDr. Jaroslava Dercová – termín na červnové zastupitelstvo – reakce starosty – Ing. Tomáš Smrčka – 
návrh na 27.6.2016 
MgA. Reslová – informace o tom, že dne 17.5. 2016 proběhl výběr uchazečů o veřejnou zakázku na svoz 
komunálního odpadu – směsný odpad vysoutěžila firma AVE CZ a separovaný budou vyvážet TS Hostivice, 
oproti rozpočtu bude uspořena částka cca 478 000,- Kč. 
Starosta informoval o tom, že dne 1.6.2016 bude v 18:30 hodin v sále Zámečku schůzka zastupitelů a 
občanů k územnímu plánu s pořizovatelem a zpracovatelem – požadavek na písemné zpracování otázek. 
MVDr. Veverka – placení vodného a stočného, možnost záloh – reakce Ing. David Kodym. 
Mgr. Schlindenbuch – dotaz na kompostéry, MgA. Reslová – o dotaci bude město žádat a kompostéry by 
měly být dodány na podzim. 
 
Starosta města navrhuje doplnit body za bod č. 22 a sice: bod č. 23 – Zrušení usnesení tohoto jednání ZM 
pod bodem č. 6 (Zpráva o hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o.) a bod č. 24 - Přijetí nového 
usnesení ZM ke Zprávě hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za rok 2015. 
Ve 22:55 odchází zastupitelka MUDR. Dercová. Přítomno 11 zastupitelů. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje doplnění bodu č. 23 Zrušení usnesení tohoto ZM pod bodem č. 6) a 
doplnění bodu č. 24 Přijetí nového usnesení ZM ke Zprávě hospodaření společnosti EKOS za rok 
2015.“ 

  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 
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Zdrželo se hlasování:    Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 23: 

Zrušení usnesení pod bodem č. 6 (Zpráva o hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o.) 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města ruší usnesení tohoto jednání ZM pod bodem 6 (Zpráva o hospodaření 
společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o.).“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:    Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 24: 
Přijetí nového usnesení ZM ke Zprávě o hospodaření společnosti EKOS za rok 2015 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci pana Ing. Davida Kodyma, jednatele společnosti 
EKOS Řevnice, spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 47551828 o výsledcích 
hospodaření za rok 2015.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:    Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:    Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 25: 
Závěr 
Termín dalšího řádného jednání ZM č. 13 byl po diskuzi určen na den 27. června 2016. 
 
 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 23.5.2016 ve 23:15 hodin. 
Zápis vyhotoven dne: 23.5.2016. 
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Usnesení 
ze Zastupitelstva města Řevnice č. 12 ze dne 23.5.2016 

 
Zastupitelstvo města 
 

A) BERE NA VĚDOMÍ 

 zprávu o činnosti rady města. 

 zprávu KV. 

 zprávu FV. 

 informaci pana Ing. Davida Kodyma, jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., se 
sídlem Na Bořích 1077, 25230 Řevnice, IČ: 47551828 o výsledcích hospodaření za měsíc 
leden až duben 2016. 

 informaci starosty města o postupu prací na rozšíření a intenzifikaci ČOV a o navržené 
smlouvě o právní formě vodárenské spolupráce. 

 informaci o postupu rady města a starosty ve věci studie Protipovodňové ochrany dolní 
Berounky – studie proveditelnosti suché retenční nádrže a konstatuje, že se může jednat o 
jednu z možných variant řešení protipovodňové ochrany na řece Berounce. 

 informaci pana Ing. Davida Kodyma, jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., se 
sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 47551828 o výsledcích hospodaření za rok 2015. 

 
B) SCHVALUJE 

 v návaznosti na Schválení žádosti o dotaci v rámci Ministerstva pro místní rozvoj, programu 
Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na akci „Územní plán- město Řevnice“, 
přijetí dotace ve výši 249 109,- Kč a vyčlenění peněžní částky ve výši 49 822,- Kč odpovídající 
spolufinancování celkových způsobilých výdajů projektu: „Územní plán - Město Řevnice“. 

 v návaznosti na Schválení žádosti o dotaci v rámci Ministerstva vnitra, Programu dotace pro 
jednotky SDH obcí, na akci „Pořízení dopravního automobilu – SDH Řevnice“, přijetí dotace 
ve výši 450 000,- Kč se spolufinancováním akce výši 450 000,- Kč odpovídající 
spolufinancování celkových způsobilých výdajů projektu: „Pořízení dopravního automobilu – 
SDH Řevnice“. 

 v návaznosti na Schválení žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje, Programu dotace 
pro jednotky SDH obcí, na akci „Pořízení zásahového vozidla – SDH Řevnice“, přijetí dotace 
ve výši 244 562,- Kč, což je maximálně 90% z uznatelných nákladů. 

 v návaznosti na Schválení žádostí o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje, Středočeského 
Fondu kultury na akci „100 let Lesního divadla – oslavy a knižní publikace“, přijetí dotace ve 
výši 120.000,- Kč se spolufinancováním akce výši 13.333,- Kč odpovídající spolufinancování 
celkových způsobilých výdajů projektu: „100 let Lesního divadla – oslavy a knižní publikace“. 

 v návaznosti na schválení obou projektů zastupitelstvo města schvaluje vyčlenění peněžní 
částky ve výši 13.333,- Kč na spolufinancování projektu“.  

 RO č. 2/2016. 

 Statut Fondu oprav a technického zhodnocení areálu Lesního divadla v Řevnicích. 

 koupi id. ½  pozemku parc. č. 555/9, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k. ú. Řevnice 
od paní E. B., . 507 92 Úbislavice za kupní cenu 5.350,- Kč.“  

 novou grafickou podobu znaku města Řevnice vycházející ze současné podoby znaku. 
Grafická podoba znaku je nedílnou součástí tohoto usnesení. Zastupitelstvo ukládá tajemnici 
městského úřadu zaslat předsedovi Poslanecké sněmovny žádost o vydání rozhodnutí o 
udělení znaku města. 

 přijetí stavby následujících inženýrských sítí do vlastnictví města Řevnice jako dar od pana J. 
D., . 252 29 Karlík:  
- části vodovodního řadu umístěného v pozemcích parc.č. 3718/1, parc.č. 3720/2, parc.č. 

3721/6, parc.č. 3722/4, parc.č. 3722/6, parc. č. 3722/7, parc.č. 3722/10 a parc.č. 3724/10 
v obci a k.ú. Řevnice a to úsek mezi lomovým bodem 71 určeným souřadnicemi 
Y759880.02, X1060214.34 a místem, kde vodovodní řad přechází na katastrální území Zadní 
Třebaň určeným souřadnicemi Y759865.85, X1060125.19 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 
(92 m vodovodního řadu PE d 90 včetně 1 ks sekčního uzávěru, 1 ks odbočení 
s nadzemním hydrantem a 3 ks přípojkových uzávěrů); 

- části kanalizačního řadu umístěného v pozemcích parc.č. 3718/1, parc.č. 3720/2, parc.č. 
3721/6, parc.č. 3722/4, parc.č. 3722/6, parc.č. 3722/7, parc.č. 3722/10  a parc.č. 3724/10  
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v obci a k.ú. Řevnice a to úsek mezi bodem 70 (kanalizační šachta) určeným souřadnicemi 
Y759881.03, X1060213,45 a místem kde kanalizační řad přechází na katastrální území Zadní 
Třebaň určeným souřadnicemi Y759866.72, X1060125.27 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 
(89 m kanalizační stoky PVC DN 250 včetně 1 revizní šachty). 

 uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací 
uzavřené dne 30.11.2015 mezi městem Řevnice a obcí Zadní Třebaň, jehož předmětem je 
rozšíření dohody o další 2 místa napojení veřejného vodovodu a kanalizace obce Zadní 
Třebaň (v ulici Pod Vrážkou) na veřejný kanalizační a vodovodní řad města Řevnice. 
Podmínkou uzavření tohoto dodatku je přijetí části vodovodního a kanalizačního řadu 
v řevnické části ulice Pod Vrážkou do majetku města Řevnice a přijetí části vodovodního a 
kanalizačního řadu v zadnotřebaňské části ulice Pod Vrážkou do majetku obce Zadní Třebaň. 

 podání žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství České republiky na Obnovu lesních 
porostů po kalamitách. 

 podání žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství České republiky na Neproduktivní 
investice v lesích. 

 
C) RUŠÍ 

 usnesení tohoto jednání ZM pod bodem 6 (Zpráva o hospodaření společnosti EKOS Řevnice, 
spol. s r.o. 

 

Zapisovatel: 
Mgr. Renata Henych 

 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 

 
…………………………………                                                           ………………………………………… 
          Libor Kvasnička                                                                              Ing. Jan Lojda, Ph.D. 
 
 
 
 
                                                          ………………………………… 
                                                              Ing. Tomáš Smrčka 
                                                                        Starosta 
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