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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku 

 
Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka 
Tomáš,  Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Ing. Beneš Josef, Ing. Buchal Jiří, Tichý Roman, Hartman Jan DiS,  
Omluveni:  Ing. Drvota Jiří, Zavadil Petr, Ing. Smrčka Tomáš, Ing. Červená Terezie 
Tajemnice městského úřadu: Mgr. Renata Henych  
 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva:      19:05 hod. 
Čas skončení zasedání zastupitelstva:     23:18 hod. 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 15 občanů. 
 
Program uvedený na pozvánce na zasedání zastupitelstva: 
Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Zpráva o činnosti Rady města Řevnice 
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru 
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
6. Diskuze 
7. Schválení tříčlenného Finančního výboru 
8. RO č. 3/2013 
9. Schválení přijetí účelové neinvestiční dotace od Stč.kraje – povodně – 750.000,- Kč 
10. Schválení přijetí účelové dotace od Stč.kraje – povodně – 250.000,- Kč  
11. Darovací smlouva – Stč.kraj – povodně 2013 – 8.000,- Kč 
12. Darovací smlouva – Stč.kraj – povodně 2013 – 13.050,- Kč 
13. Darovací smlouva – Stč. kraj – povodně 2013 – 160.000,- Kč 
14. Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti – MV ČR 
15. EKOS Řevnice, spol. s r.o. – informace jednatele 
16. Smlouva kupní - budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 3618 
17. Odkup části pozemku parc.č. 2974/16 - p. Eliášová 
18. Prodej pozemku parc.č. 288 v obci a k.ú. Řevnice 
19. Schválení vypsání výběrového řízení na refinancování úvěru 
20. Přijetí finančního daru  
21. Různé  
22. Závěr 

 
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 
Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva přivítáním zastupitelů a přítomných občanů v 19:05 hod.  
 
Zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu s jednacím řádem.  
Starosta konstatoval, že je přítomno 10 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. Jana Šimůnka a Romana Tichého 
Starosta jmenoval ověřovateli zápisu: Ing. Petra Kozáka a Jana Hartmana DiS. 
Námitka proti jmenování ověřovatelů zápisu nebyla vznesena. 
Starosta informoval přítomné, že z  jednání bude pořízen zápis ve formátu mp3 a v zápise bude diskuze 
zaznamenána proto 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. 
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Starosta požaduje stáhnout z programu ZM bod č.18 - Prodej pozemku parc.č. 288 v obci a k.ú. Řevnice a 
doplnit : za bod č.20 doplnit ještě za bod č.19 bod č.20 – Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál – spol. 
Ekos s.r.o. Řevnice (kompostárna) 
Ing. Buchal navrhuje bod. č.18 - Schválení vypsání výběrového řízení na refinancování úvěru zařadit ještě 
před diskuzi.  
 
Starosta čte program tak, jak bude projednáván na ZM: 
Program na zasedání zastupitelstva: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Zpráva o činnosti Rady města Řevnice 
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru 
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
6. Schválení vypsání výběrového řízení na refinancování úvěru 
7. Diskuze 
8. Schválení tříčlenného Finančního výboru 
9. RO č. 3/2013 
10. Schválení přijetí účelové neinvestiční dotace od Stč.kraje – povodně – 750.000,- Kč  
11. Schválení přijetí účelové dotace od Stč.kraje – povodně – 250.000,- Kč 
12. Darovací smlouva – Stč.kraj – povodně 2013 – 8.000,- Kč 
13. Darovací smlouva – Stč.kraj – povodně 2013 – 13.050,- Kč 
14. Darovací smlouva – Stč. kraj – povodně 2013 – 160.000,- Kč 
15. Protokol o kontrole samostatné působnosti – MV ČR 
16. EKOS Řevnice, spol. s r.o. – informace jednatele 
17. Smlouva o budoucí smlouvě kupní - budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 3618 
18. Odkup části pozemku parc.č. 2974/16 - p. Eliášová 
19. Přijetí finančního daru 
20. Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál – spol. Ekos s.r.o. Řevnice (kompostárna)  
21. Různé 
22. Závěr 

Hlasování o tomto návrhu: 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 3: 
Zpráva o činnosti Rady města 
RM se sešla od posledního zasedání zastupitelstva města v červnu, na kterém byli přítomní seznámení 
s činností Rady města Řevnice, již 12x. 
Byly uzavřeny nové nájemní smlouvy a smlouvy na pronájem Lesního divadla, darovací smlouvy, smlouvy 
na věcná břemena a účelové dotace, které jsou na programu jednání ZM. RM schválila koupi dopravních 
prostředků a nákup zahradní a komunální techniky od spol. EKOS Řevnice a v souvislosti s tím došlo 
k ukončení smluv o jejich pronájmu. RM schválila záměr pořízení staršího smykového nakladače pro potřeby 
Technických služeb. Ředitel spol. EKOS Řevnice pan Bc. Kubásek informoval RM o výsledcích hospodaření 
společnosti za měsíce 1-7/2013. S účinností od 11.8.2013 byly schváleny změny podmínek na ukládání 
odpadu na sběrném dvoře a nad povolené limity bude odkládání odpadů zpoplatněno. RM schválila také 
opravy místních komunikací. RM schválila s účinností od 1.9.2013 navýšení kapacity Základní školy Řevnice 
ze stávajících 460 na 508 žáků s tím, že konečná kapacita bude dána výsledným stanoviskem Krajské 
hygienické stanice Středočeského kraje. Byly dokončeny 2 nové dislokované třídy v budově městského 
úřadu, které byly i zároveň vybaveny novým nábytkem. Dne 1.8.2013 nastoupila paní Mgr. Pavlína 
Seidlerová, která byla jmenována ředitelkou ZŠ Řevnice. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího 
ekonomického odboru. V prvním kole nebyl nikdo vybrán a proto bylo výběrové řízení prodlouženo do 
16.8.2013. 
RM se opětovně zabývala bezpečnostní situací ve městě a pověřila starostu jednáním s městy Černošice a 
Mníškem pod Brdy o zřízení detašovaného pracoviště Městské policie s jedním policistou v Řevnicích. 
RM připravila na září 3denní workshop – Dílna nápadů – aktivní zapojení občanů do formulace zadání 
Územního plánu. 
RM doporučila ZM ke schválení vypsání výběrového řízení na refinancování úvěru pro město Řevnice, tento 
bod se rovněž bude projednávat na dnešním zasedání ZM.  
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere zprávu o činnosti Rady města na vědomí.“ 

Pro: 10 zastupitelů 
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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.3/2013.  
Žádá o konkretizaci nákladů 200 000,- Kč na ČOV (zhodnocení investice kanalizace z nájmu od Ekosu) a o 
podrobnější rozpis vyčerpání dotace na odstranění škod po povodni ve výši 800 000,- Kč. 
Jinak schváleno bez připomínek. 
Vyúčtování výdajů na odstranění škod bude hotové do konce měsíce listopadu, kdy se má odevzdat na Kraj 
s tím, že co nebude vyčerpáno, tak se musí vrátit zpět. Uznatelné náklady jsou přímo stanovené ve smlouvě 
o poskytnuté dotaci – jedná se o 750 000,- Kč a 250 000,- Kč – obě dotace jsou ke schválení v ZM v bodě č. 
10 a č.11. Další poskytnuté dotace jsou pod body č.12-14. 
Na ČOV bude probíhat přemístění rozvaděče mimo zátopovou výšku a probíhá zhodnocení infrastruktury – 
oprava čerpadel tlakové kanalizace apod. RM bude schvalovat po jednotlivých položkách uvolnění financí. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere zprávu Finančního výboru na vědomí.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
    

 K bodu 5: 
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
Kontrolnímu výboru byly s podrobným komentářem poskytnuty všechny informace požadované v minulém 
zápisu s výjimkou peněžního deníku firmy EKOS za rok 2012. K přípravě Strategického plánu se starosta 
města nevyjádřil. Kontrolní výbor znovu připomněl starostovi, že Rada města neplní usnesení Zastupitelstva 
a nezveřejňuje úplné informace o výběrových řízeních na webu města. Kontrolní výbor konstatoval, že 
výroční zpráva firmy EKOS by rovněž měla být zveřejněna na webových stránkách města nebo firmy EKOS. 
Měla by mít jasnou a srozumitelnou formu, aby občané Řevnic byli informováni o stavu, hospodářských 
výsledcích a závazcích společnosti. Výroční zprávu EKOS za rok 2012, kterou na konci dubna schválila 
Rada města, považuje kontrolní výbor z tohoto pohledu za nedostatečnou. V této souvislosti kontrolní výbor 
Liboru Kvasničkovi připomněl, že informace, kterou podal, jako starosta města, občanům o hospodářských 
výsledcích firmy za rok 2012 na stránkách časopisu RUCH byla zkreslena o více než 2 500 tis. Kč a že ji 
dosud neuvedl na pravou míru. KV vyzval starostu, aby tak učinil. Kontrolní výbor považuje finanční situaci 
firmy EKOS za vážnou a doporučuje projednání budoucího fungování městské firmy EKOS s.r.o. na 
Zastupitelstvu města. Na zápis KV reagoval Ing Lojda – správce městského lesa.  
Starosta otvírá k tomuto bodu diskuzi. 
Bc. Kubásek: – Ještě bych chtěl k tomu dodat, že málo informovanému člověku však mohlo to připadat jako 
zkreslené, neboť ty výsledky byly před závěrkami. 
Mgr. Reslová: Proč nebyly pak zveřejněné správné výsledky? 
Starosta: Ve výroční zprávě pak byly uvedeny správně. 
Ing. Sudek: Nejedná se o nepřesné výsledky, byly pouze předběžné. 
Starosta: Dáme to ještě do Ruchu a na web. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
V 19:22 hodin přichází Ing. Beneš 
 

 K bodu 6: 
Schválení vypsání výběrového řízení na refinancování úvěru 
RM č.117 dne 2.8.2013 se zabývala možností refinancování úvěru a doporučila Zastupitelstvu města 
Řevnice ke schválení vypsání výběrového řízení na refinancování úvěru pro Město Řevnice. 
Starosta otvírá k tomuto bodu diskuzi. 
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Ing. Buchal: Česká spořitelna nyní navrhla úvěr na 2,6% a obce jsou schopny to refinancovat i na 1,6% a ČS 
přijde buď s lepším úrokem, nebo se vypíše výběrové řízení na lepší financování. 
Ing. Sudek: V jakém termínu? 
Starosta: Doufám, že to zvládneme do prosincového ZM. Nemůže to udělat jen RM, a proto to dáváme na 
ZM. 
p. Derco: Proč čekat do prosince? Měsíčně utíká cca 40-50 tisíc korun. Škoda, že se to neudělalo už dávno. 
Není důvod 4 měsíce čekat dál. 
Starosta: Pokud to má schválit ZM, tak to tak akorát vyjde. Jedná se o úvěr a dle zákona o obcích to spadá 
do kompetence ZM. Co se týká sazby snížení procent, tak k tomu nemám žádnou páku, akorát mohu 
spořitelnu uhánět.  
Ing. Šimůnek: ČS zřejmě hraje o čas. 
Starosta: Visí nám tam ještě dotace na zametací vůz, možná že se budeme ještě muset sejít dřív, ale reálně 
se to musí připravit, je tam čas na analýzu a vyjednávání. Rozhodně to nebudeme zdržovat. Vypíšeme 
výběrové řízení a uděláme to. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 

Usnesení: 
„Zastupitelstvo schvaluje vypsání výběrového řízení na refinancování úvěru pro Město Řevnice.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 7: 
Diskuze 
Starosta otvírá diskuzi na 1 hodinu, aby občané měli možnost se vyjádřit. 
Paní: Já bych chtěla vědět, zda se po povodních bude něco investovat do ulic za vodou – konkrétně se 
jedná o ulici Čajkovského. 
Starosta: Povodňové peníze se tohoto netýkají, jsou to peníze na prvotní náklady, povrchy komunikací – je 
napsaná žádost – čeká se na schválení peněz z ministerstva dopravy.  
Paní: Zasypou se zase jenom díry? 
p. Kadlec: Bude tam úprava - stržení výtluků a vyplnění 15 cm obrusu asfaltového a válcování. 
Paní: Cesta se neustále rozšiřuje. 
Starosta: Dotace je nastavena na odstraňování povodňových škod, je to pouze na toto a v rámci dotací tam 
nemůžeme udělat ani obrubníky, ani asfalt. Na starosti to má pan Kadlec. Práce by měly být hotovy do 
konce letošního roku – ulice Chodská a Čajkovského. V rámci dotace není možnost dělat obrubníky – lze to 
udělat až potom. Bohužel dotace jsou takto nastaveny. 
Ing. Buchal: Nešlo by to strhnout, udělali by si sami obrubníky. Jaká částka byla na opravy vyčleněna? 
p. Kadlec: Je to podle metrů čtverečních - obrubníky nelze dělat, protože na obrubníky by muselo být 
povolení správců sítí…. ale nemělo by se to rozšířit, bude to ve stejných parametrech, protože silnice bude 
v pásu vyhloubena. 
Ing. Sudek: Nelze to udělat tak, aby se tam ty obrubníky mohly dodělat? 
Starosta: Můžeme řešit obrubníky, ale nemůžeme to svazovat s dotací. 
Ing. Sudek: Pokud si lidi zaplatí obrubníky, tak hurá.  
p. Derco: Oni chtějí navázat na dotaci – je to diskvalifikace. 
Starosta: Stavte se někdo za panem Kadlecem, řekněte mu, jakou máte vizi, a zjistěte, co se pro ni musí 
udělat. Budeme dělat zásah, který vyžaduje stavební povolení… má to nějaké lhůty, je to územní řízení atd.  
Pán: Bavíme se o realitě? 
Starosta: Je to ve stádiu žádosti. 
Pán: Není tedy záruka, že ta dotace bude? Takhle zaznělo, že se bude dělat i přednádraží a pak se nic 
nedělo. Já chci, aby pani věděla, že když dotace nebude, že se nic dít nebude. 
Starosta: Žádná dotace není nároková, než ji někdo schválí, není jistá. Věřím, že bude. Záleží, jaká bude 
spoluúčast města, budou se nám snažit zvýšit spoluúčast. 
p. Kadlec: Jedná se o 9 ulic a částku cca 20 milionů korun. 
Mgr. Reslová: Má město nějakou koncepci, kritéria, seznam ulic, které se budou opravovat? Starosto, vy jste 
řekl, že to rozhoduje pan Kadlec a paní Slámová – oni se tomu smáli, nešlo by dát na stránky města, o co 
město požádalo, v jaké výši, a jak by mohli občané přispět? 
Starosta: To není asi problém zveřejnit to na webu. To se týká i dalších komunikací. Můžeme seznam dát, co 
se týká přednádraží, snažili jsme se získat dotaci a pak to teprve opracovat, nejde v tom jen kličkovat, pak 
by to bylo k ničemu. 
Mgr. Reslová: Do kdy bude seznam komunikací a kritéria.  Proč se některá ulice do seznamu dostane a proč  
jiná ne.  
Starosta: To je složité – plánujeme Seleckou dlouho. Žádali jsme 2 dotace a ani jedna nevyšla. Zároveň to 
máme v žádostech o dotaci a potřebujeme to udělat. To není o tom, že bychom se tomu bránili. 
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Pán: Teď zaznělo 9 ulic a pan Kadlec řekl, že to bude do konce roku. 
Starosta: My taky nevíme, kdy to bude. Není problém zveřejnit seznam, ale zase je to polovičatá informace, 
a když nedostaneme dotaci a nebude to reálné…. Ještě když jsme odstraňovali povodňové škody, tak už po 
nás chtěli žádosti o dotace a vhánějí nás do složitých situací. Je tam spousta věcí, které jsou proměnné. 
p. Pražská: V červnu jsem už poukazovala na to, že cesta na kopečku od kempu je hrozná a je tam jeden 
proužek, po kterém se dalo chodit. Řekl jste, že tam jedete do Černošic a domluvíte se s nima - to musí řešit 
RM a řešit to s lidmi a nařídit jim, aby to odstranili. Auta jezdí prostředkem. Až pojede někdo od pískovny a 
ten bordel, co je naproti kempu – tam je ještě zarostlej i plot, to je hnus. Radu jsem dostala, když mi to 
překáží, abych to postříkala. 
Starosta: Co se týká ploch - úřad rozesílal dopisy majitelům pozemků, má to v kompetenci životní prostředí 
pod Černošicemi. 
p. Pražská: Na životní prostředí jsem volala. 
Starosta: My to řešíme, posílali jsme dopisy, a jako obec, kde to občané nesplní, posíláme podněty na 
životní prostředí do Černošic.  
MUDr. Dercová: Do 31.8. měli občané termín, aby se to posekalo.  U objížďky je to posekané. Kdo nebyl 
slušný a neposekal, tak se to nafotí a pošle do Černošic. Je to na libovůli lidí a jejich vztahu k okolí.  
p. Pražská: Je v seznamu ulic Slunečná? 
p. Kadlec: Tam nebyly žádné povodně. 
p. Pražská: Až cesta zaroste, kudy budeme chodit. 
Ing. Buchal: Jak je to s cestou u pana Šicha? 
Starosta: Bylo to projednáváno a bylo kolem rovinského potoka vodoprávní řízení a je z toho vodní tok a pan 
Šich podepsal, že můžeme udělat nezbytně nutné opravy. 
Ing. Rojík: Dočetl jsem se, že byl stanoven limit na odpad, jak to prokáže 11letá vnučka 
Bc. Kubásek: pokud se prokáže kopií dokladu, např. rodným listem, pasem - že je občanem Řevnic.  
Mgr. Reslová: Na minulém ZM jste, pane starosto, sliboval, že zveřejníte koncepci nové paní ředitelky. 
Starosta: Byla zveřejněna a je na webu. 
Ing. Černý: Jak je to s aukcí energií – nestihl jsem to. 
Starosta: Oni tak, jak přicházely přihlášky, tak je zařazují do aukcí a proto v reálu když proběhne aukce, 
vyzvou mailem nebo sms konkrétní lidi. Proto chodili tam nyní lidi, kteří nebyli vyzvaní. Takže všichni budou 
vyzvání - je tam možnost, že smlouvy vozí na střídačku, a že je proto možné se stavit i v těch okolních 
obcích. Budete tedy postupně vyzýváni jednotlivě k podpisu. 
Ing. Rojík: Jednal jsem v předstihu, končila mi smlouva v srpnu, ve finále to dopadlo tak, že jsem si na dobu  
určitou našel někoho jiného. Vyšli mi vstříc a mám smlouvu na přechodnou dobu. 
 
Ve 20:08 hodin odchází Ing. Buchal 
 
p. Derco: V souvislosti s územním plánem jsem navrhoval udělat stavební uzávěru - jsou místa, která 
architekt označil jako riziková. Už jsem zaslechl o rychlých projektech, které by měly být v rizikových 
oblastech. 
Starosta: Černošice nám to příliš nedoporučují tuto verzi, je to příliš rizikové.  
p.Derco: Ta uzávěra by měla být ne na nějaké opravy, ale měla by se týká oblastí, které byly pod vodou, a 
zde by se nemělo stavět. 
MUDr. Dercová: Počkejme na pochůzku dne 11.9.2013 až tu budou lidi, kteří budou dělat přímo územní plán 
a pak uvidíme. A ti by nám v tom mohli pomoci. 
Ing. Černý: č.p.2 - Hnulo se to někam? 
Starosta: To jsme nezařadili dnes jako bod, ale komunikovali jsme to s paní RNDr. Ryšlinkovou, že mi pošle 
mail, a tak bych využil, že je tady a poprosím, aby k tomu sama něco řekla. 
RNDr. Ryšlinková: Řešili jsme dlouho problém, který vyvstal - dešťová stoka, jak zacházet s dešťovou 
vodou. V době, kdy byla vypsaná soutěž, tak město počítalo s úpravou a odvodněním celého prostoru 
přednádraží – dotaci město nedostalo a vyvstal problém jako zacházet s dešťovou vodou. Nelze ji vsakovat, 
že nejde ji svést ani do kanalizace splaškových vod. Zdála se cesta dešťové stoky jedinou možnou, ale 
nemůžeme si vzít na triko, že ji vybudujeme celou tu stoku. Stálo by to moc peněz. Nyní se architektům 
podařilo zajistit nějaký způsob vsakování pomocí plastových nádob, které se tam umístí a zdá se, že se to 
tam vejde. Musíme ještě udělat hydrogeologický průzkum, ten co byl, je starý a je třeba udělat změny 
v projektu. Bylo by zdravé, aby se udělal hydrogeologický vrt, což je náklad nemalý. Tento týden se sejdeme 
s panem starostou a rozhodneme, zda jsme schopni uzavřít smlouvu za těchto podmínek. 
Pan: Systém plastových nádrží  - to jsem neslyšel. 
RNDr. Ryšlinková: Voda je zadržena v plastových nádržích a pak se pomalu vsakuje, na to jsou standardní 
propočty, ty dělali technici, kteří jsou k tomu vycvičení. 
Mgr. Reslová: Vážím si toho, že jste hledali alternativní řešení, mně přijde nelogické, abyste si budovali 
plastové nádrže a pak město řešilo kam s vodou. 
Bc. Kubásek: Počítá projekt, že by se v budoucnu povedlo odvodnění přednádražního prostoru, že by se na 
to plastové nádrže napojily? 
RNDr. Ryšlinková: Bylo by to ideální, ale po mně to nechtějte nyní, pro nás je to ekonomicky náročnější, pro 
nás bylo jednoduché říct, že pokud tam město nepostaví stoku, tak nejsme schopni tam něco dělat, na druhé 



 

6 

straně jsme do té soutěže šli s tím, že chceme pro Řevnice něco hezkého udělat, musíme ale hledat řešení, 
které zvládneme i ekonomicky. Nedokážeme udělat rouru a udělat nádrže….je to na jednom jednání, co by 
se dokázalo a nedokázalo udělat. 
Mgr. Reslová: Máte spočítané náklady? 
RNDr. Ryšlinková:  Není to drasticky dražší. 
Ing. Černý: Kdyby tam byla roura, která by končila nikde …? 
RNDr. Ryšlinková: Jedná se o cca 1,5 mil. Kč. 
p. Derco: Oba soutěžní projekty uvažovaly s dotací. 
RNDr. Ryšlinková: Architekti se ptali, jak vypadá odvodnění, chtěli se napojit, nevím, jak druhá firma s tím 
zacházela, nevím, jak to chtěli řešit, dělali jsme jen hmotovou studii. 
Pan: Náklady na podtunelování trati jsou velmi vysoké a koukal jsem se do toho projektu a to podtunelování 
je dělané od první koleje až pod cyklostezku. Je tam nějaká možnost, že by se průtlak udělal jen pod 
kolejemi k Eurovii a pak už jen kopat, průtlakem by to asi nešlo. 
RNDr. Ryšlinková: Také jsme to zjišťovali, obrátili jsme se na železnice a zjišťovali, proč je to takhle a ne 
průtlakem a železnice chce mít jistotu, že se jim nic nepropadne, průtlak se jinak dá udělat průtahem. 
Ing. Kubrycht: Proč to neudělat podchodem na nádraží? 
RNDr. Ryšlinková:  To nejde, je to problém Českých drah. 
Starosta: Tam se ty koleje odchylují od řeky, levněji to půjde jedině tehdy, že se to sloučí s výstavbou 
koridoru. 
Ing. Šimůnek: Ale to nevíme, kdy bude. Musíme to řešit teď. 
Starosta: Navrhuji, abychom to na příštím zastupitelstvu města zařadili jako bod, naši právníci se vyjádří, 
předložíme to zastupitelstvo a budeme řešit, zda to schválí nebo ne. Už bychom se měli dostat k nějakému 
závěru. Je to třeba posunout, rád bych to už uzavřel. 
p. Derco: To je podobně jak s výběrkem. Já se ptám, zda není korektní vést jednání i s tou druhou firmou. 
Starosta: Zastupitelstvo města musí rozhodnout, zda se dohodneme, nebo ne. Zastupitelstvo města musí 
rozhodnout, pokud se nedohodneme, že mám jednat i s druhou firmou. To není, že bych chtěl mezitím 
kličkovat. Musíme to už nějak řešit. 
Ing. Kubricht: Mám informaci. Bylo založeno občanské sdružení Řevnice dětem, které má za úkol zlepšit 
komunikaci mezi veřejnou správou a občany. Dávali jsme oficiální žádost na obec, aby bylo obč. sdružení 
umožněno tak jak to vyplývá z vlastností těchto organizací, aby mohlo být účastno ve všech výběrových 
řízeních ve městě Řevnicích a mohlo se podílet i na zkvalitnění školní výuky ve škole. To jsme dali 
v písemné formě. 
Starosta:  Ano, tento dokument přišel, vypořádáme se s ním standardním postupem. 
Ukončuji diskuzi. 
 
 

 K bodu 8: 
Schválení tříčlenného Finančního výboru 
ZM č.1 dne 8.11.2010 na svém ustavujícím zasedání zřídilo finanční a kontrolní výbor s tím, že oba výbory 
budou pětičlenné.ZM volilo členy finančního výboru pana Petra Hartmana, Mgr.Václava Hrabu, Ing. Kateřinu 
Šupáčkovou a  Blanku Veselou. Předsedou FV byl zvolen Ing. Martin Sudek. Paní Blanka Veselá podala 
rezignaci na svoji funkci, neboť se stala zaměstnancem MÚ. 
Pan Petr Hartman podal rezignaci ke dni 28.8.2013. 
Dle § 119 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění, mohou být Finanční a Kontrolní výbor 
nejméně tříčlenné. 
Starosta otvírá diskuzi. 
Mgr. Hromádka: Já se chci zeptat, zda byli osloveni další zájemci. FV je poměrně důležitá součást ZM a 
přijde mi jako tříčlenný málo. 
Starosta: Popravdě řečeno, nikdo s žádným návrhem nepřišel. Pokud někdo máte nějaký návrh, sem s ním. 
V tuto chvíli máme jen tři členy, kteří jsou ochotni to dělat. 
Mgr. Reslová: Předsedo FV, teď se projednávalo rozpočtové opatření, nevadí Vám, že je finanční výbor jen 
tříčlenný? 
Ing. Sudek: Mně to nečinilo problém, já jsem tu nebyl. Byli teď dva a ty se shodli na nějakém znění. Velmi 
často členové FV nemají takový náhled do reálií města, nechci, aby to vyznělo špatně, nechci říct, že ty dva 
jsou jen do počtu, protože nejsou ve funkci dlouho, projednávání věcí je pro ně po povrchu, takže je jedno 
zda, je výbor tříčlenný nebo pětičlenný. Určitě bych uvítal, kdybychom se o těch věcech mohli pobavit – Vy 
se ptáte, zda je pro mě důležité, jestli tříčlenný nebo pětičlenný – a to je pro mě jedno. 
Mgr. Máte pocit, že rozpočtové opatření bylo projednáno řádně? 
Ing. Sudek: To bylo. Já bych vítal, kdybychom se o těchto věcech mohli pobavit odpovědněji. 
Mgr. Hromádka: FV je součástí samosprávy a občané mají právo se účastnit samosprávy. Pokud se bude 
hlasovat, já jsem proti.  
Starosta: Nikdo se nebrání, aby byl vícečlenný. 
Mgr. Hromádka: Ty lidi, co jsou členy, jsou občané města, tak to nemohou znát jako zaměstnanci. Nemůžu 
říct za sebe, že jsem odborník na problematiku Ekosu…… ale vyžádal jsem si informace. Mně to přijde jako 
to, co Martin říká, že občané jsou jako póvl. A ve finančním výboru by mělo být víc lidí. 
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Ing. Sudek: Tohle neříkej.  
Mgr. Hromádka: Mně to tak přijde. Martin říká, že z jeho pozice je to jedno. 
Ing. Sudek: Nech tyhle keci, už dva měsíce víš od minulého zastupitelstva, že dali dva demisi, já přece jako 
předseda do FV nenominuju lidi do finančního výboru -  jak to bylo minule - přišel někdo za skupinu ODS, za 
jinou skupinu …. S nikým jsi nepřišel….. Čteš zápisy?  
Mgr. Reslová: Já si vzpomínám, jak se výbory skládaly, možná by bylo odpovědné od těch uskupení, kteří se 
stali členy FV, že uskupení tam nominuje za ně nové zájemce. 
Starosta: Za naše uskupení tam byli dva lidé a bylo to proto, aby byl pětičlenný. Už na začátku to byl 
problém.  
Bc. Kubásek: Pokud se najdou další dva lidé do prosincového jednání, kteří by to chtěli dělat, tak to není 
problém? 
Starosta: Není, pokud někdo přijde s kandidáty, tak je to ok. Nyní ztrácíme jen spoustu času. 
Mgr. Reslová: Já jsem se do toho zapojila proto, že jsem sledovala, jak se projednávalo rozpočtové opatření, 
bylo to dáno pozdě. Přijde mi to jen líto, že se to takto odbývá. 
Ing. Sudek: To je otázka, čemu říkáteodbývá: Nikde není řečeno, že rozpočtové opatření musí projít 
finančním výborem a nikde není řečeno, že kdyby finanční výbor řekl, že to není dobře, my s tím 
nesouhlasíme, tak se to nemůže schválit. Může se to schválit i bez toho. Za poslední období jen 
komentujeme, zda jsme našli nějaké nedostatky, otázky, které by se měly vyjasnit, teoreticky s tím finanční 
výbor nemá co do činění. Ale je třeba tam hledat, zda tam není chyba, je třeba se ptát, zda se ty věci dělají 
správně, na to není zapotřebí jen finanční výbor. O tom bychom se mohli pobavit tady na zastupitelstvu 
daleko víc.  Ale to je zajeté celá léta. 
MUDr. Dercová: V osobě Martina Sudka, který vše kontroluje puntičkářsky, že je černou můrou pana 
Kadlece, přijde mi urážející na jeho hlavu, je záruka, že se nic nepřehlédne, najde každou chybičku. Na jeho 
obhajobu - dělá to velmi precizně. 
Starosta: Výbory jsou poradními orgány, primárně to má být spolupráce jak s radou, tak orgány města a je 
třeba, v tom byly zkušenosti a aby se v tom lidé orientovali. Vítáme, když nás někdo na chybu upozorní. 
Člověk musí mít trochu přehled, nechci se do té diskuze ani pouštět. Vítáme lidi, kteří s tím chtějí pomoci, 
protože chybu udělá každý. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města v souladu s § 119 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném 
znění, schvaluje tříčlenný Finanční výbor ve složení: Ing. Martin Sudek, Mgr. Václav Hraba a Ing. 
Kateřina Šupáčková.“  

Pro: 9 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 9: 
RO č. 3/2013 
Na RM byl předložen EO návrh RO č.3/2013. Rozpočet je schodkový. Na straně příjmů je rozpočet ve výši 
63 578 000,- Kč a na straně výdajů je rozpočet ve výši 69 887 000,- Kč. Schodek ve výši 6 309 000,- Kč je 
krytý prostředky z minulého období. RO č.3/2013 bylo projednáno ve FV. 
RM č. 120 dne 30. 8. 2013 schválila toto Rozpočtové opatření č.3/2013 a doporučuje jej Zastupitelstvu 
města ke schválení. Rozpočtové opatření č.3/2013 je nedílnou přílohou zápisu. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2013 s tím, že rozpočet je schodkový, na 
straně příjmů je rozpočet ve výši 63 578 000,- Kč a na straně výdajů je rozpočet ve výši 69 887 000,- 
Kč. Schodek ve výši 6 309 000,- Kč je krytý prostředky z minulého období. RO č. 3/2013 je nedílnou 
přílohou zápisu.“ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 10: 
Schválení přijetí neinvestiční účelové dotace od Středočeského kraje – povodně 2013 - 750.000,- Kč 
Na RM č. 113 dne 28.června 2013 byl předložen Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 
návrh Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření 
přijatá v rámci řešení krizové situace formou zálohové platby na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná 
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opatření ve výši 750 000,- Kč. Poskytnutí této dotace bylo schváleno Zastupitelstvem Středočeského kraje 
dne 24.6.2013. Dle této smlouvy je příjemce dotace povinen nejpozději do 30.11.2013 předložit závěrečné 
vyúčtování.  
RM č.113 dne 28.června 2013 souhlasila s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 
pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace formou zálohové platby 
na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření ve výši 750 000,- Kč od Středočeského kraje, se sídlem 
Zborovská 11, Praha 5 a doporučuje Zastupitelstvu města uzavření této smlouvy ke schválení. 
RM uložila EO zařadit tuto částku do RO č.3/2013. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace ze Středočeského kraje, se 
sídlem Zborovská 11, Praha na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení 
krizové situace formou zálohové platby na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření ve výši 
750 000,- Kč. Poskytnutí této dotace bylo schváleno Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 
24.6.2013. Dle této smlouvy je příjemce dotace povinen nejpozději do 30.11.2013 předložit závěrečné 
vyúčtování.“ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 

 K bodu 11: 
Schválení přijetí účelové dotace od Středočeského kraje – povodně 2013 - 250.000,- Kč 
Na RM č. 116 dne 26.července 2013 byl předložen Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 
návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci 
řešení krizové situace formou zálohové platby na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření ve výši 
250 000,- Kč. Poskytnutí této dotace bylo schváleno Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 15.7.2013. 
Dle této smlouvy je příjemce dotace povinen nejpozději do 30.11.2013 předložit závěrečné vyúčtování.  
RM č.116 dne 26.července 2013 souhlasila s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na pokrytí 
prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace formou zálohové platby na 
pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření ve výši 250 000,- Kč od Středočeského kraje, se sídlem 
Zborovská 11, Praha 5 a doporučuje Zastupitelstvu města uzavření této smlouvy ke schválení. 
RM uložila EO zařadit tuto částku do RO č.3/2013. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové dotace ze Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 
11, Praha na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace 
formou zálohové platby na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření ve výši 250 000,- Kč. 
Poskytnutí této dotace bylo schváleno Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 15.7.2013. Dle této 
smlouvy je příjemce dotace povinen nejpozději do 30.11.2013 předložit závěrečné vyúčtování.“ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 12: 
Darovací smlouva – Středočeský kraj – povodně 2013 – 160.000,- Kč 
RM č. 114 dne 12.7.2013 schválila uzavření Darovací smlouvy se Středočeským krajem, se sídlem 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, jejímž předmětem je darování finančních prostředků ve výši 160.000,- Kč 
k náhradě a odstranění škod způsobených povodní v červnu 2013 na majetku města Řevnice. RM 
doporučuje ZM uzavření této Darovací smlouvy ke schválení. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 
81/11, 150 21 Praha 5, jejímž předmětem je darování finančních prostředků ve výši 160.000,- Kč 
k náhradě a odstranění škod způsobených povodní v červnu 2013 na majetku města Řevnice.“ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 13: 
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Darovací smlouva – Středočeský kraj – povodně 2013 – 8.000,- Kč 
RM č. 114 dne 12.7.2013 schválila uzavření Darovací smlouvy se Středočeským krajem, se sídlem 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, jejímž předmětem je darování finančních prostředků ve výši 8.000,- Kč 
k náhradě a odstranění škod způsobených povodní v červnu 2013 na majetku města Řevnice a to k nákupu 
požárních čerpadel nebo opravě poškozených požárních čerpadel pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů 
obce. RM doporučuje ZM uzavření této Darovací smlouvy ke schválení. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 
81/11, 150 21 Praha 5, jejímž předmětem je darování finančních prostředků ve výši 8.000,- Kč 
k náhradě a odstranění škod způsobených povodní v červnu 2013 na majetku města Řevnice a to 
k nákupu požárních čerpadel nebo opravě poškozených požárních čerpadel pro jednotku Sboru 
dobrovolných hasičů obce.“ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 14: 
Darovací smlouva – Středočeský kraj – povodně 2013 – 13.050,- Kč 
RM č. 114 dne 12.7.2013 schválila uzavření Darovací smlouvy se Středočeským krajem, se sídlem 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, jejímž předmětem je darování finančních prostředků ve výši 13.050,- Kč 
k náhradě a odstranění škod způsobených povodní v červnu 2013 na majetku města Řevnice a to k nákupu 
požárních hadic pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce. RM doporučuje ZM uzavření této Darovací 
smlouvy ke schválení. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 
81/11, 150 21 Praha 5, jejímž předmětem je darování finančních prostředků ve výši 13.050,- Kč 
k náhradě a odstranění škod způsobených povodní v červnu 2013 na majetku města Řevnice a to 
k nákupu požárních hadic pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce.“ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 15: 
Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti – MV ČR 
Na RM č. 116  byl předložen Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u města Řevnice 
dne 3.7.2013 Ministerstvem vnitra České republiky – Odborem dozoru a kontroly veřejné správy (Protokol 
přílohou materiálů do ZM).  
Doporučení možného řešení zjištěných nedostatků je uvedeno pod bodem č. 8, odst. 1-8 (str.25-27) 
Protokolu. (Protokol je přílohou). 
K nápravným opatřením kontrolní skupina MV ČR doporučila přijmout usnesením konkrétní termín realizace 
nápravného opatření a konkrétní orgán či konkrétní osobu zodpovědnou za splnění uloženého úkolu. 
Starosta byl poučen o povinnosti seznámit na nejbližším zasedání ZM s výsledky uskutečněné kontroly a 
s návrhem nápravných opatření nebo již přijatými nápravnými opatřeními k odstranění zjištěných nedostatků. 
Současně byl upozorněn na povinnost zveřejnit neprodleně informace o jednání ZM v této věci včetně 
návrhu opatření na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. 
RM č. 117 dne 1.8.2013 vzala na vědomí informaci o průběžných krocích provedených k nápravě zjištěných 
nedostatků při kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u města Řevnice MV ČR a uložila 
tajemnici do 30.8.2013 seznámit RM a ZM s návrhem nápravných opatření nebo již přijatými opatřeními 
k odstranění zjištěných nedostatků a tento bod zařadit do programu jednání ZM č.19 dne 2.9.2013. 
Starosta otvírá diskuzi. 
Mgr. Hromádka: Já bych informoval veřejnost, že to týkalo nějakých nezákonností města a kontrola probíhá 
každý rok.  
Tajemnice: Já bych ráda reagovala tady pro občany, aby to tak nevyznělo pro ty, co o tom nejsou zasvěcení 
tak, že došlo pomalu k trestnému činu. Byla tady kontrola z Ministerstva vnitra ČR na udání, která prošla 
všechny naše dokumenty a doporučila nám doplnit některé doklady na webové stránky, zpracovat seznamy 
vyhlášek včetně data jejich vyvěšení, sejmutí apod., doplnit na web seznam hlavních dokumentů do sekce 
povinné informace apod. Zkontrolovali zápisy ze zastupitelstva, z rady, vyhlášky a bude třeba aktualizovat 



 

10 

vyhlášku č.1/2012, neboť vyšel nový zákon a uvádí se např. poplatek za rekreační pobyt, nově je lázeňský a 
rekreační…. Všechny vytčené věci byly již napraveny. Říkám to zde proto, že tato formulace uvedená 
panem Hromádkou i v protokolu, která zní: opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů 
města, by mohla vyvolat diskuze o tom, co se vlastně stalo. Všechno jsme napravili, další kontrola bude 14-
15.10. 
Ing. Sudek: Poprosím KV, když komentuje tyhle nedostatky, aby bral v potaz, o jaké věci se jedná. Ty to 
podáváš tím stylem, že když dochází ke kritice, tak by se měli brát v potaz závažnosti. 
Mgr. Hromádka: - To je činnost KV. 
Ing. Sudek: - KV musí brát v potaz závažnost nedostatků, tohle je kritika pro kritiku, ale kritizuj s rozumem. 
Mgr. Hromádka: Já si myslím, že se snažím dělat svoji práci, jak ji cejtím, a dělám to podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí a nedělám to jako opoziční zastupitel, ale jako občan Řevnic. Přečetl se tu výsledek 
kontroly, a tak jsem považoval za důležité sdělit občanům, o čem ta kontrola byla, že se jedná o 
administrativní záležitosti.  
Tajemnice: Protokol měl 29 stran. 
Ing. Černý: Já jsem rád, že jsme se seznámili s tím, o čem to je …. Tomáš řekl, že jednali v rozporu, ale my 
jsme nevěděli v čem, co udělali. Možná to mělo být na začátku řečeno hned – co kontrola vytkla a jak se to 
napravilo. 
Starosta: Nechci to bagatelizovat, ale kontrola říká, že naráží na podobné problémy i jinde. Co se týká 
vyhlášek, ty jsme projednávali s ministerstvem, ale po schválení jsme je již nezaslali, což bylo napraveno 
dodatečně. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí Protokol z kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené 
orgánům města Řevnice a schvaluje Nápravná opatření k zamezení opakování nezákonného postupu 
orgánů města. Jedná se o opatření pro fututo, tedy taková, která dosud realizována nebyla a budou 
realizována průběžně.“ 
Protokol z kontroly a Nápravná opatření jsou nedílnou součást zápisu.“ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 16: 
EKOS Řevnice, spol. s r.o. – informace jednatele 
Na RM č.120 dne 30.8.2013 se dostavil ředitel spol. EKOS Řevnice s r.o. pan Bc. Kubásek, který přednesl 
výsledky hospodaření k 31.7.2013, přílohou podkladů pro jednání ZM je rozvaha a výsledovky dle 
jednotlivých středisek. Rozvaha celkem k 31.7.2013. Aktiva = 21 132 018,- Kč, Pasiva = 21 461 875,- Kč. 
Dále předložil návrh faktury za zhodnocení infrastruktury v hodnotě 86 902,- Kč.  
Jednatel spol. EKOS Řevnice pan Libor Kvasnička informoval přítomné, že po volbách v roce 2010 se vedla 
poměrně dlouhá debata o dalším směrování společnosti Ekos s.r.o. Tato jednání nakonec vyústila 
v rozhodnutí o převedení všech činností pod Město Řevnice. S tím, že on bude dělat jednatele společnosti, 
která bude spravovat uzavřenou skládku.  Bohužel jednání o splátkových kalendářích měla za následek, že 
se tento plán nepodařil zrealizovat v plném rozsahu. Pod město byly převedeny pouze technické služby.  
Ostatní střediska zůstala nadále ve společnosti.  V tuto chvíli společnost zajišťuje pro město svoz 
komunálního odpadu a provoz sběrného dvora, provoz vodovodu a kanalizace, správu lesa a zajištění 
provozu uzavřené skládky. 
 Od 15.2.2012, kdy se stal jednatelem, byly dojednány splátkové kalendáře, došlo k personálním změnám ve 
vedení společnosti a podařilo se lépe zprůhlednit hospodaření jednotlivých středisek. Dále se podařilo zajistit 
schválení změny stavby před dokončením u rekultivace páté etapy. Také EKOS získal dotaci na výstavbu 
kompostárny. 
Středisko technických služeb, které je v tuto chvíli zařazeno pod městem, je ve stádiu stabilizace, kdy se 
město snaží optimalizovat vybavení technikou a především dát do pořádku technický stav této techniky. 
Také je snaha zjistit optimální stav počtu pracovníků, který je nutný k zajištění požadovaných služeb. 
Středisko vodovody a kanalizace se oproti původnímu předpokladu v tuto chvíli jeví jako mírně ztrátové. 
Ztráty vznikají při provozování vodovodu. Důvodem je především podstatně větší náklad na energie oproti 
původním kalkulacím. Svoji roli zde hraje i pokles spotřeby vody a značné úniky na potrubí. Zvrátit tuto 
situaci můžou dle názoru jednatele pouze dlouhodobé investice do této infrastruktury.  
Středisko les je dlouhodobě ziskové. Lesní hospodářský plán je dodržován a míra těžby odpovídá tomuto 
plánu. Nehrozí tedy vytěžení lesa. 
Středisko odpadů zajišťuje svoz komunálního odpadu pro město i soukromé subjekty. Dále zajišťuje provoz 
sběrného dvoru. Středisko je také ziskové. 
Posledním střediskem je skládka. Toto středisko je a bude vždy ztrátové. Důvodem jsou nedostatečné 
rezervy ve fondu rekultivace a špatný odhad nákladů na monitoring skládky a na opravy. Dále je toto 
středisko zatížené náklady na nedokončenou kolaudaci páté kazety. 
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Dále pan Kvasnička uvedl, že když sliboval, že bude jednatelem společnosti, plánoval poměrně jednoduchou 
a časově nenáročnou agendu. Situace se ale vyvinula tak, že této agendy je mnohem více a on vzhledem 
k množství jiné práce nemá dostatek času se jí věnovat. V konečném důsledku část práce související s touto 
agendou dělá pan Pavel Kubásek. Pan Kvasnička se snažil pomoci Ekosu a potažmo městu tím, že za práci 
jednatele neúčtoval žádnou odměnu. Nyní se díky výše zmíněným skutečnostem a nepopírá, že také pro, že 
čelí různým nařčením, že údajně zamlžuje výsledky hospodaření společnosti ale i dalším výpadům, rozhodl 
ukončit práci jednatele ve společnosti Ekos Řevnice. Práci jednatele bude vykonávat do té doby, než bude 
ve výběrovém řízení vybrán nový jednatel. Předpokládá, že výběrové řízení bude vypsáno v co nejkratší 
době.  
Pan Bc. Kubásek podává ještě podrobné rozbory jednotlivých středisek s vysvětlením nákladů a výnosů, 
včetně procentuálního rozboru plnění plánu a porovnání s plány předchozích let. K jednotlivým střediskům 
se otvírá diskuze. 
Starosta otvírá diskuzi. 
Starosta: Do Ekosu bude třeba investovat.  
Bc. Kubásek: Sice se jede podle plánu, který je nastaven na 0. Podle toho je jasné, že Ekos pokud splácí 
dluhy, tak není schopen vygenerovat zisk. Ekos negeneruje zisky, aby svoje závazky splácel.  
Starosta: Je tam sice nějaký parametr rozptylu. Společnost je na špičkách, co se týká ekonomiky, jsou tam 
sice peníze z odprodeje techniky, které něco mohou zalepit částečně. 
Mgr. Reslová: Jaké je srovnání toho za co Ekos techniku koupil a co ji prodal. 
Starosta: Tam je znalecký odhad. Neřeknu to přesně. Některé věci byly rozkolísané, někde je zhodnocení. 
Je to ale vše v relaci. Znalec udělal na to odhad, není to tajné.  
Mgr. Reslová: taky jsem četla, že Ekos prodává síť kontejnerů na tříděný odpad. 
Místostarosta: Ekokom nám bude kontejnery spravovat, bere na to od státu dotační peníze. Stát přes ni 
kontroluje tříděný odpad. 
Bc. Kubásek: My Ekokomu prodáme síť, oni díky tomu budou mít širší síť, kterou spravují a díky ní mohou 
dosáhnout na dotace a nám se zaváží, že v příští pětiletce investují tolik a tolik do dalších nádob. Nakoupí 
nové nádoby, každý rok rozšíří o jedno sběrné město … To je hlavní bonus pro město. 
Starosta: Pro Ekokom je to také obchod. My dostáváme příspěvek na tříděný odpad z Ekokomu jako město, 
ale touhle smlouvou nebudeme vázaní, že budeme mít jen jednoho dodavatele. Ekokom si chce posílit 
pozici na trhu. Svozová firma bude na nás. Do Ekokomu jsou peníze za obaly. Ekokom je v tuto chvíli 
monopol. 
p. Pražská: Proč se nedají kontejnery za vodou na směsný odpad. Je tam pořád bordel. A kolem toho mi 
chodíme. U pískovny je taky. 
Starosta: Byly stížnosti na to, že tam to zvířata roztahala. To, že jsou lidi dobytek a dávají to tam. 
p. Pražská: To si stěžoval určitě pan Křenek. Teď jsou nacpané kontejnery i na plast vším možným. Lidi 
s tím nepojedou do Prahy, hlavně chataři. Hodí to z mostu. Kolik lidí ty popelnice nemá. 
 Starosta: To jsme se dostali trochu jinam od Ekosu. To, že si chataři nechtějí pořídit popelnici, že by ji 
museli zaplatit, to je jejich bezohlednost. Něco jiného je v Kejné a pod lesem, kde to řeší pytlem. Já jsem si 
ty dohady zažil. Pokud nemáme polici, je to těžké.  
p. Pražská: Vím o lidech, kteří jsou na chatě 20 let a popelnice nemají. 
Ing. Kozák: Teď budeme tvořit územní plán a tak by tam měli být i místa na kontejnery. 
Bc. Kubásek: To je pravda, protože teď řešíme, že občané u svých domů kontejnery mít nechtějí a proto 
chci, aby v novém územním plánu byla zakreslena místa, kde budou kontejnery a ten kdo si kupuje 
pozemek, tak věděl, že tam budou kontejnery. 
Ing. Kozák: Územní plán je ta výhoda, že je to tam napsané a pak není třeba vést dlouhou diskuzi, architekt 
se znalostí předpisů něco navrhne a pak se to schválí, pokud se na tom zastupitelstvo shodne a v budoucnu 
k tomu nebudou dlouhosáhlé debaty. 
Mgr. Reslová: Já bych to chtěla vrátit k tomu podstatnému – Ekosu. Co ještě zbývá zainventovat. 
Bc. Kubásek: Teď ještě zbývá rekultivaci 5 etapy… 
Starosta: Ekos utopit nechceme v tuto chvíli a tak to musíme z města nějak srovnat.  
Mgr. Reslová: Hledala jsem podklady na zastupitelstvo a nenašla jsem podklady. Ta firma je průšvih. 
Starosta: To, co jsem povídal, jsem dával dohromady po dovolené, pan Kubásek to připravil a podklady jsme 
zaslali k vyjádření zastupitelům. 
Ing. Sudek: Co je vážné, je, že oproti předpokladu, že Ekos negeneruje to, co by měl. Je poměrně velká 
míra nejistoty, jak bude Ekos hospodařit. Jestliže je nějaký plán, který neplním, nedokážu to kvantifikovat, 
tak tohle beru jako nejistotu. Kdybych viděl nějaká čísla a trend, tak jsem spokojený. Tato čísla nemám, 
historie neexistuje.  
Starosta: Co se týká lesa, tak ten se těží v souladu s Lesním hospodářským plánem. 
Ing. Sudek: Navrhuji, abychom si do konce roku udělali sezení jen na Ekos a řekli si, jak to půjde do 
budoucna. Aby to nebylo tak, že jsme se letos podivili, že peníze z Ekosu nedostaneme – 60 000,- Kč 
měsíčně. Letos teda zapláčeme a příští rok nám tam zase něco spadne… Byl bych rád, kdybychom se 
pobavili o nějakém plánu – tříletém, pětiletém… ať se to netáhne dál. Jestli má padnout rozhodování, zda 
má Ekos fungovat dál a jak. Rád bych, abychom si nějak zformovali i usnesení. Aby se udělal nějaký hrubý 
náčrt, zda se ušetřilo nebo ne. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 



 

12 

 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci jednatele spol. EKOS Řevnice o hospodaření této 
společnosti a ukládá jednateli předložit vyhodnocení ekonomického přínosu restrukturalizace 
EKOSu po převodu Technických služeb za posledních 12 měsíců a předložit plán a zprávu, která 
kvantifikuje finanční rizika společnosti nejpozději na prosincové jednání ZM. “ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 17: 
Smlouva o budoucí smlouvě kupní - budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 3618 
Pan Stanislav Gröbner, nar. 2.4.1937, Mníšecká 801, 252 30 Řevnice postavil cca v roce 1975 na lesním 
pozemku parc.č. 3618 dřevěný objekt o výměře cca 32 m

2
 (v blízkosti rodinného domu č.p. 801, který 

obývá). Pozemek parc.č. 3618 je v majetku města Řevnice. Nyní se pan Gröbner stěhuje a objekt tak již 
nebude využívat. Správce městského lesa, Ing. Lojda, přišel s návrhem, aby město tento objekt od pana 
Gröbnera odkoupilo pro potřeby lesního hospodářství. Pan Gröbner souhlasí s cenou 22.000,- Kč. 
Budova není zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví a pro zápis je potřeba prohlášení města o 
uznání vlastnictví Stanislava Gröbnera k budově. Město má k dispozici čestné prohlášení, že dřevěný objekt 
postavil v roce 1975 na své vlastní náklady. 
RM dne 2.8.2013 souhlasila s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost, jejímž 
předmětem je koupě budovy bez č.p./č.e. postavené na lesním pozemku parc.č. 3618 od pana Stanislava 
Gröbnera, Mníšecká 801, Řevnice za kupní cenu 22.000,- Kč a doporučila tuto koupi zastupitelstvu města ke 
schválení.  
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města uznává a nezpochybňuje vlastnictví Stanislava Gröbnera, nar. 2.4.1937, 
Mníšecká 801, 252 30 Řevnice k budově bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc.č. 3618 v obci a k.ú. 
Řevnice a schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost, jejímž 
předmětem je koupě budovy bez č.p./č.e. postavené na lesním pozemku parc.č. 3618 od pana 
Stanislava Gröbnera, Mníšecká 801, Řevnice za kupní cenu 22.000,- Kč s tím, že vlastní kupní 
smlouva mezi Stanislavem Gröbnerem jako prodávajícím a městem Řevnice jako kupujícím bude 
uzavřena po zápisu této budovy do katastru nemovitostí a řádném schválení odkoupení 
zastupitelstvem města." 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 18: 
Odkup části pozemku parc.č. 2974/16 - p. Eliášová 
Paní Věra Eliášová nabídla městu k odkupu id. 1/32 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k.ú. Řevnice za cenu 100,- Kč/m

2
. Jedná se o část ulice Slunečná. Celková výměra 

pozemku parc.č. 2974/16 je 1112 m
2
, výměra 1/32 je 34,75 m

2
. Cena za id. 1/32 pozemku je tedy 3 475,-Kč 

(34,75 m
2
 x 100). 

RM dne 2.8.2013 souhlasila s koupí id. 1/32 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace v 
obci a k.ú. Řevnice od paní Věry Eliášové za kupní cenu 3 475,-Kč a doporučila koupi zastupitelstvu ke 
schválení. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo schvaluje koupi id. 1/32 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace 
v obci a k.ú. Řevnice od paní Věry Eliášové, Rovina 490, 267 18 Hlásná Třebaň za kupní cenu 3 475,-
Kč.“ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
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 K bodu 19: 
Přijetí finančního daru 
RM Č. 116 DNE 27.6.2013 schválila uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního 
daru městu ve výši 500.000,-Kč od paní Olgy Bartošové na odstranění škod po povodni v červnu 2013. 
RM doporučila přijetí daru Zastupitelstvu města Řevnice ke schválení a uložila EO zařadit částku do RO č. 
3/2013. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 

Usnesení: 
„Zastupitelstvo schvaluje přijetí peněžního daru ve výši 500.000,- Kč od paní Olgy Bartošové na 
odstranění škod po povodni v červnu 2013 a vyjadřuje poděkování paní Olze Bartošové za tento dar.“ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 20: 
Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál – spol. Ekos s.r.o. Řevnice (kompostárna) 
Na základě rozhodnutí č. 13160924-SFŽP (Státní fond životního prostředí ČR) byla přidělena spol. EKOS 
s.r.o. Řevnice dotace na zřízení kompostárny na biologicky rozložitelný odpad od občanů Řevnic. V rámci 
finančního zajištění žádá ředitel EKOS poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši spoluúčasti na 
dotaci bez DPH tj. 178 500,- Kč. 
Kalkulace rozpočtovaných nákladů na projekt bez DPH činí celkem 840 000,- Kč, z toho je dotace ve výši 
661 500,- Kč. 
Starosta otvírá diskuzi. 
Starosta: Co se týká přínosu kompostárny, k tomu něco řekne pan Kubásek. Od té doby, co nám schválili 
dotaci, tak neodvážíme bioodpad. Kompostárna je malá, je akorát pro potřeby Řevnic. V zásadě by nám to 
mělo uspořit prostředky v budoucnosti na likvidaci odpadu. 
Bc. Kubásek: Dotace je rychloobrátková, pouze na tento rok a je vázána pouze na investiční prostředky. 
Počítáme s koupením traktoru a štěpkovače. Do budoucna se předpokládá, že bude nárůst cen za 
bioodpad. V rámci dotace jsme podepsali dohodu, že rodina Červených bude 50% kompostu odebírat a 
zbytek využijeme pro město. Prodávat kompost nemůžeme., je to vázané na technické rozbory a vytvoření 
nějaké certifikace na prodej kompostu. 
Starosta: Většinou, kde jsou kompostárny, tak se to spotřebuje ve městě. Těch okruhů, kam to dáme, máme 
poměrně dost. 
Ing. Sudek: Ty náklady máte z projektu nebo z provozu? 
Bc. Kubásek: Z projektu. 
Mgr. Reslová: Bylo by možno třeba to dát i občanům? Bylo by možné, když se odváží listí mít kontejnery na 
tento odpad? 
Bc. Kubásek: Bude to možné. Zatím jsem zjišťoval kontejnery pro občany a svoz, ale to by bylo drahé. 
Hledám nějaké vhodné řešení. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu 
v rámci Operačního programu Životní prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR společnosti 
EKOS s.r.o., Řevnice – Rozhodnutí č. 13160924-SFŽP na akci: Kompostárna EKOS Řevnice – prioritní 
osa: 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Předmětem 
podpory je vybudování kompostárny.“ 

Pro: 9 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příplatku mimo základní kapitál na vytvoření vlastního 
kapitálu podle § 121 odst. 2 obch. zák. dceřiné společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. ve výši  
178 500,- Kč (slovy: Jednostosedmdesáttisícpětsetkorun českých) za účelem vybudování 
kompostárny pro BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) občanů Řevnic s těmito 
podmínkami a náležitostmi: 

a) s poskytnutím příplatku bude souhlasit Česká spořitelna a.s., Praha 4, se kterou má město 
uzavřenou smlouvu o úvěru, 

b) příplatek bude EKOSu uvolněn v jedné splátce,  
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c) v případě, že příplatek nebude použit na spolufinancování vybudování kompostárny, bude 
vrácen maximálně do tří měsíců.“ 

Pro: 9 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
  

 K bodu 21: 
Různé 
p. Hruška: Já bych měl informaci o digitalizaci kina. Občanské sdružení Gong dostalo dotaci na digitalizaci 
kina, na kterou jsme schvalovali dotaci 50 000,- Kč. Je v tom ale háček a nejdřív musí pořídit celou akci ze 
svého a teprve po administraci dotaci dostanou. Komplikace vznikla ještě v tom, že to napadla další firma, 
s kterou soutěžili, a i když to stáhla, tak se to musí projednat a musí se počkat, až vše proběhne a bude 
pravomocné rozhodnutí.  Gong požádal město o půjčku 500 000,- Kč cca na půl roku. Poslali to však na 
poslední chvíli. Požádali mě, abych informoval zastupitelstvo a vyřídil, zda bychom jako město jim dali 
bezúročnou půjčku cca na půl roku. Poslali to však na poslední chvíli. Pokud by to dopadlo dobře, tak by 
nám peníze vrátili z dotace, pokud ne, tak chtějí ručit promítačkou. Než by byla technika ve vlastnictví 
občanské sdružení Gong, tak by ručil technikou prodejce do té doby, než to přejde do jejich majetku.  
Starosta: Situace je taková, že nemají rezervu, v bance by jim dali překlenovací úvěr, ale s procenty… 
p. Hruška:  Pokud to bude právně schůdné, tak na příštím zasedání zastupitelstva, by to bylo předloženo a 
chtěl bych vědět, zda má cenu do toho tu energii dávat. Půjčku město může poskytovat. Říkám to proto, že 
pokud by to bylo pro nás právně schůdné, tak bych to předložil na dalším zasedání zastupitelstva. 
Mgr. Reslová: Jakou má kino návštěvnost? 
Mgr. Hromádka:  Návštěva se teď snížila, protože premiérové filmy už jsou v digitalizaci a teď je nemohou 
mít. 
Starosta: Když nebude kino digitalizované, tak skončí. Ale nebudu zastírat, že z toho nemám komfortní pocit, 
je to na hraně a je tam mnoho rizik. Ještě to není zralé. 
Ing. Sudek: Ať se spojí s dodavatelem, ať jim poskytne úvěr a my jako město jim poskytneme úroky. 
Ing. Šimůnek: Bezpečnější bude se tomu vyvarovat a poskytnout částku jinak. 
Ing. Kozák: Ještě bylo třeba nainstalovat elektrické rozvody- na to se použila dotace z MŠMT a to probíhá. 
Sokol to nějak zvládnul, že to doběhne. Určité pomoci bych se nebránil, ale musí to být v rozumné víře 
 
  

 K bodu 22: 
Závěr 
 
 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města v 23:18 hod. 
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Usnesení 
ze Zastupitelstva města Řevnice č.19 ze dne 2.září 2013 

 
Zastupitelstvo města 
 
A) BERE NA VĚDOMÍ 

 zprávu o činnosti Rady města 

 zprávu o činnosti Finančního výboru 

 zprávu o činnosti Kontrolního výboru 

 Protokol z kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Řevnice a schvaluje 
Nápravná opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů města. Jedná se o opatření 
pro fututo, tedy taková, která dosud realizována nebyla a budou realizována průběžně. Protokol 
z kontroly a Nápravná opatření jsou nedílnou součást zápisu 

 informaci jednatele spol. EKOS Řevnice o hospodaření této společnosti  

 zprávu o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní 
prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR společnosti EKOS s.r.o., Řevnice – Rozhodnutí č. 
13160924-SFŽP na akci: Kompostárna EKOS Řevnice – prioritní osa: 4 – Zkvalitnění nakládání 
s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Předmětem podpory je vybudování 
kompostárny 

 
B) SCHVALUJE 

 vypsání výběrového řízení na refinancování úvěru pro Město Řevnice 

 v souladu s § 119 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění, schvaluje 
tříčlenný Finanční výbor ve složení: Ing. Martin Sudek, Mgr. Václav Hraba a Ing. Kateřina 
Šupáčková 

 Rozpočtové opatření č. 3/2013 s tím, že rozpočet je schodkový, na straně příjmů je rozpočet ve výši 
63 578 000,- Kč a na straně výdajů je rozpočet ve výši 69 887 000,- Kč. Schodek ve výši 6 309 000,- 
Kč je krytý prostředky z minulého období. RO č. 3/2013 je nedílnou přílohou zápisu 

 přijetí neinvestiční účelové dotace ze Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha na 
pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace formou zálohové 
platby na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření ve výši 750 000,- Kč. Poskytnutí této dotace 
bylo schváleno Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 24.6.2013. Dle této smlouvy je příjemce 
dotace povinen nejpozději do 30.11.2013 předložit závěrečné vyúčtování 

 přijetí účelové dotace ze Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha na pokrytí prvotních 
nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace formou zálohové platby na pokrytí 
prvotních nákladů a nezbytná opatření ve výši 250 000,- Kč. Poskytnutí této dotace bylo schváleno 
Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 15.7.2013. Dle této smlouvy je příjemce dotace povinen 
nejpozději do 30.11.2013 předložit závěrečné vyúčtování 

 Darovací smlouvu se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, jejímž 
předmětem je darování finančních prostředků ve výši 160.000,- Kč k náhradě a odstranění škod 
způsobených povodní v červnu 2013 na majetku města Řevnice 

 Darovací smlouvu se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, jejímž 
předmětem je darování finančních prostředků ve výši 8.000,- Kč k náhradě a odstranění škod 
způsobených povodní v červnu 2013 na majetku města Řevnice a to k nákupu požárních čerpadel 
nebo opravě poškozených požárních čerpadel pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce 

 Darovací smlouvu se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, jejímž 
předmětem je darování finančních prostředků ve výši 13.050,- Kč k náhradě a odstranění škod 
způsobených povodní v červnu 2013 na majetku města Řevnice a to k nákupu požárních hadic pro 
jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce 

 uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost, jejímž předmětem je koupě 
budovy bez č.p./č.e. postavené na lesním pozemku parc.č. 3618 od pana Stanislava Gröbnera, 
Mníšecká 801, Řevnice za kupní cenu 22.000,- Kč s tím, že vlastní kupní smlouva mezi Stanislavem 
Gröbnerem jako prodávajícím a městem Řevnice jako kupujícím bude uzavřena po zápisu této 
budovy do katastru nemovitostí a řádném schválení odkoupení zastupitelstvem města 

 koupi id. 1/32 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od 
paní Věry Eliášové, Rovina 490, 267 18 Hlásná Třebaň za kupní cenu 3 475,-Kč 

 přijetí peněžního daru ve výši 500.000,- Kč od paní Olgy Bartošové na odstranění škod po povodni 
v červnu 2013 

  poskytnutí příplatku mimo základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu podle § 121 odst. 2 obch. 
zák. dceřiné společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. ve výši 178 500,- Kč (slovy: 
Jednostosedmdesáttisícpětsetkorun českých) za účelem vybudování kompostárny pro BRKO 
(biologicky rozložitelný komunální odpad) občanů Řevnic s těmito podmínkami a náležitostmi: 
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 s poskytnutím příplatku bude souhlasit Česká spořitelna a.s., Praha 4, se kterou má město 
uzavřenou smlouvu o úvěru, 

 příplatek bude EKOSu uvolněn v jedné splátce,  
 v případě, že příplatek nebude použit na spolufinancování vybudování kompostárny, bude vrácen 

maximálně do tří měsíců 
 

C) UKLÁDÁ 

 ukládá jednateli předložit vyhodnocení ekonomického přínosu restrukturalizace EKOSu po převodu 
Technických služeb za posledních 12 měsíců a předložit plán a zprávu, která kvantifikuje finanční 
rizika společnosti nejpozději na prosincové jednání ZM 
 

D) UZNÁVÁ A NEZPOCHYBŇUJE 

 uznává a nezpochybňuje vlastnictví Stanislava Gröbnera, nar. 2.4.1937, Mníšecká 801, 252 30 
Řevnice k budově bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc.č. 3618 v obci a k.ú. Řevnice 
 

E) VYJADŘUJE PODĚKOVÁNÍ  

 vyjadřuje poděkování paní Olze Bartošové za finanční dar 
 
 
 

Zapisovatel: 
Mgr. Renata Henych 

 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 

 
…………………………………                                                      ………………………………………… 
     Ing. Petr Kozák                                                                          Jan Hartman DiS. 
 
 

Libor Kvasnička 
starosta 

 


