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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 11. dubna 2017 v budově Městského úřadu 

Řevnice 
 

 
Přítomní zastupitelé: Ing. Smrčka Tomáš (starosta), Ing. Hartmann Petr, Kovářová Iveta, MgA. Reslová Marie, 
Ing. Jan Lojda Ph.D., Kvasnička Libor, Ing. arch. Čermáková Alice, Mgr. Skripnik Ondřej Ph.D., MUDr. Dercová 
Jaroslava,Bc. Miroslav Cvanciger,Martin Tamchyna 
Nepřítomností zastupitelé: (omluveni) :Ing. Josef Beneš, MVDr. Vojtěch Veverka, ing. Jiří Buchal, Ing. Kozák 
Petr 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne  11.4.2017:          19: 32 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne 11.4.2017:          21 :16 hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 7 občanů. 
Návrh programu zasedání: 
1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Dotace TJ Sokol Řevnice v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících 

s dětmi a mládeží“ 
4) Přijetí daru - prodloužení řadu splaškové a dešťové kanalizace v ul. Broncova 
5) Žádost o dotaci z MZe ČR  - „Rekonstrukce lesní cesty Burešovky“ 
6) Žádost o dotaci z MZe ČR  - „Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo“ 
7) Různé 
8) Závěr  
 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 

 K bodu 1: 
Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
Jednání Zastupitelstva města Řevnice zahájil starosta města Ing. Tomáš Smrčka v 19:32 hodin. Konstatoval, že 
jednání bylo svoláno v souladu s jednacím řádem a ve smyslu zákona o obcích a je usnášení schopné, neboť 
při zahájení zasedání je přítomno 10 zastupitelů. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů. 
 
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva města byla ustanovena Petra Karešová, 
referentka kanceláře starosty. Námitka proti určení zapisovatele vznesena nebyla. 
 
Ověřovateli zápisu byli starostou navrženi: Bc. Miroslav Cvanciger a Ing. Jan Lojda Ph.D. 
Hlasování o tomto návrhu. 
 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu Bc. Miroslava Cvancigera a Ing. Jana 
Lojdu Ph.D. 
 
V 19.38 přichází Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D, přítomno 11 zastupitelů  
 
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení:Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D. a Iveta Kovářová 
Hlasování o tomto návrhu. 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D a 
Iveta Kovářová 
 

 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 
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zasedání zastupitelstva. 
Žádné další návrhy ani námitky nebyly podány. 
Starosta dává hlasovat o schválení programu tak jak byl přednesen a uveden na pozvánce na zasedání 
zastupitelstva. 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že program zasedání byl schválen v tomto znění:  
 
1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 

3) Dotace TJ Sokol Řevnice v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících 
s dětmi a mládeží“ 

4) Přijetí daru - prodloužení řadu splaškové a dešťové kanalizace v ul. Broncova 
5) Žádost o dotaci z MZe ČR  - „Rekonstrukce lesní cesty Burešovky“ 
6) Žádost o dotaci z MZe ČR  - „Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo“ 
7) Různé 
8) Závěr 

 

 K bodu 3: 
Dotace TJ Sokol Řevnice v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi 
a mládeží“ 
Za účelem poskytnutí dotací v rámci programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a 
mládeží“ vyčlenilo město v  rozpočtu na rok 2017 finanční prostředky ve výši 300.000,- Kč.  
O dotaci na podporu celoroční činnosti dětí a mládeže požádalo 14 spolků pro 445 členů do 18 let s trvalým 
pobytem v Řevnicích. 
Dne 9.2.2017 se sešla komise pro přidělení dotací z rozpočtu města a doporučila radě města vyhovět všem 14 
žadatelům. Na jednoho člena do 18 let tak připadá podpora 674,- Kč. 
Zastupitelstvu města je dle zákona o obcích vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací nad 50.000,-  Kč v 
jednotlivých případech. 
Rada města na svém jednání dne 15.2.2017 doporučila zastupitelstvu města schválit přidělení dotace na 
činnost ve výši 82.247,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Řevnice, IČO: 16949137, se sídlem Opletalova 89, 252 30 
Řevnice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci. 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ------------------ 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přidělení dotace TJ Sokol Řevnice ve výši 82.247,- Kč v rámci 
programu „Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 4: 
Přijetí daru - prodloužení řadu splaškové a dešťové kanalizace v ul. Broncova 
Manželé Pavlovští, Štětinovi a Zedníčkovi na vlastní náklady vybudovali: 
- v pozemcích parc.č. 3535/7 a parc.č. 609/8 v obci a k.ú. Řevnice prodloužení stávajícího řadu splaškové 

kanalizace - stoky „CD“ - v celkové předpokládané délce 33 m; 
- v pozemcích parc.č. 3535/7 a parc.č. 609/8 v obci a k.ú. Řevnice prodloužení stávajícího řadu dešťové 

kanalizace - stoky „B1C1“ - v celkové předpokládané délce 22 m. 
Firma EKOS Řevnice spol. s r. o., provozovatel kanalizace města Řevnice podmínil svůj souhlas s projektem 
závazkem investorů předat řad splaškové kanalizace po jeho vybudování městu Řevnice. Proto byla dne 
1.9.2015 uzavřena smlouva, na základě které se investoři zavázali na písemnou výzvu města uzavřít do 60 dnů 
ode dne doručení výzvy darovací smlouvu, kterou převedenou bezplatně vlastnické právo ke stavbě řadu 
splaškové kanalizace a dešťové kanalizace spolu se všemi součástmi a příslušenstvím na město Řevnice 
(uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem dne 31.8.2015). Současně se vlastníci pozemku parc.č. 3535/7 
smluvně zavázali, že zřídí k tíži tohoto pozemku ve prospěch města služebnost uložených inženýrských sítí 
(uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem dne 31.8.2015).  
Pozemek parc.č. 609/8 je ve vlastnictví města – jde o ulici Broncova. 
Stavba prodloužení kanalizačních řadů je zkolaudována, je potřeba schválit přijetí daru a uzavření darovací 
smlouvy. 
Hodnota daru činí dle smlouvy o dílo ze dne 16.2.2016 částku 211.153,- Kč. 
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Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička – o jaký druh pozemku se jedná, upozornění na možnost budoucích potíží 
při výkupu pozemku (komunikace), je nutno dobře smluvně ošetřit. Ing. Smrčka – v tuto chvíli na pozemku není 
komunikace ani vymezena, pozemky nejsou rozděleny, nyní se řeší jen darování inženýrských síti. Pokud bude 
podána žádost o rozdělení pozemku, bude podmíněna oddělením silnice. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje bezplatné přijetí těchto inženýrských sítí do majetku města:  
-  prodloužení stoky „CD“ řadu splaškové kanalizace v pozemcích parc. č. 3535/7 a parc. č. 609/8 v obci 

a k.ú. Řevnice v délce 29,4 m s napojením v šachtě S16 určené souřadnicemi 757929.562, 
1060704.488 a s koncovým bodem se záslepkou určeným souřadnicemi 757933.37, 1060739.23; 

-  prodloužení stoky „B1C1“ řadu dešťové kanalizace v pozemcích parc. č. 3535/7 a parc. č. 609/8 
v obci a k. ú. Řevnice v délce 27,5 m s napojením v šachtě D9 určené souřadnicemi 757928.734, 
1060711.041 a s koncovým bodem se záslepkou určeným souřadnicemi 757932.46, 1060738.81.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 5: 
Žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství ČR  - „Rekonstrukce lesní cesty Burešovky“ 
Rada města předkládá zastupitelstvu ke schválení podání žádosti o dotaci k akci „Rekonstrukce lesní cesty 
Burešovky“. Na základě vypsaných dotačních výzev Ministerstva zemědělství ČR je možné znovu požádat o 
dotaci v rámci Programu rozvoje venkova a to v dotačním titulu “Neproduktivní investice v lesích“ – posílení 
rekreační funkce lesa. U tohoto dotačního titulu je možná podpora ve výši 100 % způsobilých výdajů. Celkové 
náklady činí 803 097,- Kč bez DPH (10 000,- Kč žádost + 793 097,- Kč realizace) tj. 971 747,37 Kč vč. DPH. 
Projektová dokumentace již byla zpracována pro předchozí žádost, která nebyla úspěšná. Zpracování žádosti o 
dotaci nabízí pan Karel Novák, IČO: 18975861, Sudkov 267, 788 21 Sudkov, za celkovou částku ve výši 10 
000,- Kč bez DPH (tj. 12 100,- Kč vč.DPH), 
 Není rozpočtově kryto.  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p.Kvasnička – jedná se stále o stejnou žádost?Za jakou částku zpracovával pan Novák 
žádost minule? Zda je nyní částka za zpracování nižší? Ing. Smrčka – reakce –jedná se o stejnou 
žádost,minulá částka byla cca 36.000,- nyní je částka 12.100,-  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z MZe ČR k akci „Rekonstrukce lesní cesty 
Burešovky“ z Programu rozvoje venkova a to v dotačním titulu „Neproduktivní investice v lesích“ –
posílení rekreační funkce lesa. Celkové náklady činí 803 097,- Kč bez DPH  tj. 971 747,37 Kč vč. DPH.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 6: 
Žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství ČR  - „Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo“ 
Rada města předkládá zastupitelstvu ke schválení podání žádostí o dotaci ze 4. kola Programu rozvoje venkova 
-dotační titul 4.3.2 Lesnická infrastruktura k akci  „Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo“ (od křižovatky 
s krajskou komunikací  u „nové“ hájovny, kolem „staré“ hájovny, okolo Lesního divadla  nahoru ke křižovatce  
s krajskou komunikací). 
O dotaci na obnovu cesty lze  žádat z  MZe ČR. Dotační titul podporuje uznatelné náklady ve výši 80%. 
Z důvodů bodování žádosti je doporučená horní hranice celkové investice 3,5 mil. Kč.  Předpokládané náklady 
na rekonstrukci lesní cesty činí 3 500 000,- Kč bez DPH tj. 4 235 000,- Kč vč. DPH plus administrace (p. Karel 
Novák) 36.300,- Kč vč. DPH a projektová dokumentace firma A.KTI s.r.o., B. Antonínové 251/1, 621 00 Brno – 
Mokrá Hora cena 205.842,- Kč vč. DPH. 
Není rozpočtově kryto. 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: Ing. Smrčka – doplňující informace k projektu, rozšíření cesty v horní části, křížení 
inženýrských síti – voda, elektřina, nejsou přesně zaměřeny, během stavby bude nutné vyřešit, nelze dopředu 
odhadnout, p. Kvasnička – komentář ke křížení sítí, Ing. Lojda – konstatování, že v horní části chybí místo na 
parkování, které pravděpodobně vyřeší zmíněné rozšíření komunikace.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství ČR k akci 
„Rekonstrukce lesní cesty Lesní divadlo“ ze 4. kola Programu rozvoje venkova - dotační titul 4.3.2 
Lesnická infrastruktura. Předpokládané náklady na rekonstrukci lesní cesty činí 3 500 000,- Kč bez DPH 
tj. 4 235 000,- Kč vč. DPH. Administrace dotační žádosti činí 36.300,- Kč vč. DPH a náklady na 
projektovou dokumentaci od firmy A.KTI s.r.o. cena 205.842,- Kč vč. DPH.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 

 K bodu 7: 
Různé  

 Starosta podal zastupitelům informaci o žádosti MAS Karlštejnsko o finanční výpůjčku ve výši 200 000,- Kč. 
Předsedu tohoto uskupení pana Hanačíka by rád nejprve pozval na jednání rady města, poté by případný 
souhlas s výpůjčkou nechal prodiskutovat na finančním výboru. Pokud by se finanční výbor i rada města 
vyjádřili k zápůjčce kladně, bude projednán tento bod na příštím zasedání zastupitelstva města. 
Zastupitelé (p.Kvasnička,p. Tamchyna, Ing. Smrčka, Ing. Lojda, MUDr. Dercová) diskutovali o fungování 
MAS, účelu finanční výpůjčky, setrvání v současné MAS.   

 Starosta informoval o obdržení podmíněného příslibu dotace na rekonstrukci Pišťáku z Ministerstva 
zemědělství ČR, vzhledem ke složitým podmínkám bude výběrové řízení na dodavatele zadáno. Horní 
hranice dotace je 80%, náklady jsou 2 761 000,- Kč. Po obdržení smlouvy bude tato předložena ke 
schválení zastupitelstvu města.  

 Dne 21.4.2017 dojde na Městském úřadě v Řevnicích k předání staveniště společností SŽDC firmě Strabag 
z důvodu rekonstrukce viaduktu na objížďce. Z důvodu rekonstrukce budou v letních měsících naplánované 
výluky spojů ČD a také budou řešeny zábory komunikací a další omezení ze stavby plynoucí např. složitější 
přístup k ČOV, průjezd Řevnicemi. Informace ohledně celé akce budou upřesněny po schůzce resp. předání 
stavby tj. 21.4.2017 a budou následně zveřejněny na webových stránkách města.  
p. Tamchyna – dotaz k průjezdu od řevnického mostu přes Lety, je zde omezení pro nákladní vozidla, úzká 
komunikace i pro osobní vozidla. Ing. Smrčka – neznáme zatím harmonogram dopravních omezení kvůli 
stavbě, p. Tamchyna – SŽDC by mohlo být nápomocno při řešení dopravní situace, např. zřízením 
semaforů, p. Kvasnička – SŽDC asi nic řešit v tomto směru nebude, mají zajištěno vyjádření policie 
(objízdné trasy), Ing. Smrčka – zasahovat asi nebude možné, veškeré změny v připraveném harmonogramu 
by znamenaly pravděpodobné prodloužení stavby. Bc.Cvanciger – časový úsek opravy a zahájení stavby? 
Ing. Smrčka – dle dostupných informací od SŽDC je plánováno 10 měsíců, zahájení stavby předáním 
staveniště. MUDr. Dercová – oprava je pro všechny a je nutné to tak brát, trať je v dezolátním stavu. Pí. 
Vyletová – pokud bude objízdná trasa přes Mníšek, nedalo by se domluvit na posunutí placeného úseku? 
Ing. Smrčka,Bc.Cvanciger – muselo by se jednat o výjimce na Ministerstvu dopravy, což je v tomto ohledu 
nereálné. MUDr. Dercová – dotaz ohledně dopravy v centru Řevnic, zácpy – přejezd, odbočení na 
Sádeckou, značky v ulici Pražská po opravě komunikace. Proč je to uděláno takto? Kdy tato situace skončí?  
Ing. Smrčka – souhlasí, že se nejedná o šťastné řešení, jde o to, že město chtělo shrnout veškeré opravy do 
jedné akce, zdržení nastalo v identifikaci veškerých problémových míst, které se objevily po haváriích 
v zimních měsících. MUDr. Dercová – proč se díra na Pražské nedosype? Značka práce na silnici tam je.  
MgA. Reslová – během jednoho dne se vždy obnovily díry, proto se vrátily značky. Ing. Smrčka – v tuto chvíli 
je již dokončen seznam a provádí se výběr dodavatele.  

 MUDr. Dercová – dotaz na plakát u staré hájovny, stále je nainstalován. Ing. Smrčka – na místo byla vyslána 

městská policie, není to v jejich kompetenci, městský úřad zaslal výzvu p. Kubrichtovi (majiteli firmy uvedené 

na reklamním poutači), se žádostí odstranění zmíněného poutače, p. Kvasnička – dotaz zda se jedná o 

přestupek? Ing. Smrčka – po konzultaci se správním odborem vyšlo jako současné řešení zaslání výzvy, 

zatím se nejedná o přestupek. P.Tamchyna, Ing. Smrčka – pokud nebude výzva uposlechnuta lze 

přehodnotit na přestupek, postupujeme dle zákonných možností.  

 Pí. Vyletová – dotaz k bodu 10 RM z 22.3.2017  – chodníky Mníšecká, o co se jedná? Ing. Smrčka – vysvětlil 

záměr vypracování studie pro jednání se SÚS a KÚ, záměrem je podle podmínek SFDI podat žádost o 

dotaci na chodník, vyhovující podmínkám dotace, tedy bezbariérový chodník s patřičnou šířkou a doplnit 

místa pro přechody a prodloužení chodníku až nad novou hájovnu. Pro jednání s KÚ je nutné mít grafickou 

podobu celého záměru, jelikož se jedná i o pozemky ve vlastnictví kraje. Pí. Vyletová – bude možné 

komunikaci také rozšířit? Ing. Smrčka – v některých místech by to možné bylo, ale ne po celém úseku. Pí. 

Vyletová – další bod v RM z 22.3.2017 –dopravní generel v centru města, čeho se bude týkat? Ing. Smrčka 

– v tuto chvíli je rozpracováno několik projektů (přednádraží, náměstí, areál školy, Mníšecká …) každý 

projekt řeší jiný projektant, po vášnivých diskusích na zastupitelstvu dospěla rada města k závěru, že 

dopravu nejméně v rozšířeném centru města, by tedy měl zkoordinovat a navrhovat jeden člověk, dopravní 
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inženýr. Mgr. Skripnik – smlouva je 2 měsíční, ale musí se zkoordinovat více projektů, kde nejsou ještě 

všechny zcela dokončeny, finální řešení by nemělo přesáhnout dobu dodání 2 měsíce. 

Pí. Vyletová – dotaz k náměstí, konkrétně na  facilitátorku, prosí o včasné oznámení termínu schůzky 

k náměstí (workshop s pí. Klápšťovou), aby bylo možné připravit si řádně podklady. Ing. Smrčka – paní 

Klápšťová byla přizvána právě z důvodu komunikace s obyvateli a na základě předchozí zkušenosti 

(spolupracovala na workshopech při tvorbě zadání ÚP). Jedná se o službu, která relativně není zcela drahá 

a pro projekt obnovy náměstí bude přínosná.  

 MUDr. Dercová – dotaz k současnému fungování podatelny úřadu? Ing. Smrčka – podatelna nyní není 

obsazena, nicméně funguje, chod obstarává pí. Karešová, nová pracovnice by měla nastoupit 1.6.2017. 

MUDr. Dercová – studie městského a školního areálu – dotaz na výběrové řízení na firmu, která bude studii 

provádět. Ing. Smrčka – výběrové řízení se nedělalo, dělal se průzkum trhu, osloveny byly tři ateliéry a z nich 

byl vybrán ateliér Projektil. MUDr. Dercová – kdy se tedy budou dělat výběrová řízení? Ing. Smrčka – tam 

kde je možné dosáhnout poměr cena – výkon je samozřejmě výběrové řízení správná varianta, u 

architektonických prací a duševních děl je lepší cestou získání referencí, kdo nabídne jaké podmínky atd. 

není to stavební činnost, kde se výběrové řízení provádí vždy. MUDr. Dercová – dotaz na pí. Reslovou 

ohledně managementu firmy EKOS. MgA. Reslová – v tuto chvíli je po odchodu p. Kubáska ředitelem i 

jednatelem p. Kodym, některé činnosti jsou rozděleny na další osoby podle upravené organizační struktury. 

MUDr. Dercová – vyjádřila nelibost nad skutečností, že p. Kodym je ředitelem i jednatelem firmy EKOS a 

jeho žena vede účetnictví firmy. MgA. Reslová – tento stav je na několik měsíců, neboť se uvažuje o 

rozdělení vodohospodářské činnosti a odpadové činnosti. Ing. Smrčka – v tuto chvíli má EKOS ve správě 

pouze  činnosti, které jsou striktně regulovány zákonem tedy správa vody a kanalizace, kde jakékoli 

odchylky v hospodaření nejsou možné. Zatím se vše v rámci připravované restrukturalizace vyvíjí tak, že 

odpady půjdou na trvalo pod město a EKOS očištěný od veškerých dalších činností, závazků a majetku by 

sloužil jako společná provozní společnost pro uskupení obcí, management výsledné firmy bude záležitostí 

dohody mezi obcemi a zastupitelstvy. P. Kvasnička – do nové vodohospodářské společnosti tedy bude 

vypsáno výběrové řízení na účetní? Ing. Smrčka – pokud to bude jako podmínka, tak není problém vypsat 

výběrové řízení na účetní.  

 MUDr. Dercová přečetla prohlášení, které požaduje zařadit jako součást zápisu ze zastupitelstva č. 19, 

týkající se nesouhlasu s personálním obsazením společnosti EKOS. Text v plném rozsahu je nedílnou 

součástí zápisu.  

Ing. Smrčka – reakce na prohlášení, změna situace, dnes již není EKOS ve ztrátě jako byl před pár lety. 

MgA. Reslová – s kumulovanou funkcí p. Zdráhala by neměla problém, pokud by výsledky EKOSU nebyly 

takové,že se firma dostala do ztráty. Její tehdejší výhrady nesměřovaly ke spojené funkci jednatele a 

ředitele, ale k výsledkům hospodaření firmy. V dnešní době firma prochází každoročním auditem, kdy 

auditora určuje město a dle výročních zpráv, je v tuto chvíli firma neztrátová, do města naopak proudí 

finanční prostředky na opravu infrastruktury. Na rozdíl od minulých dob jsou nyní informace o hospodaření 

EKOSU podrobné a není důvod k znepokojení a pokud budou do nově vzniklé firmy zainteresovány i ostatní 

obce, bude kontrola ještě vyšší. P.Kvasnička – poukazuje na to,že toto téma bylo řešeno již mnohokrát. Ing. 

Smrčka – oceňuje zásluhu p.Kvasničky, kdy překlenul nejhorší období fungování EKOSU (po odchodu p. 

Zdárhala), ale současný stav je podle něj hlavně díky práci pana Kodyma. P. Kvasnička – nesouhlasí 

s názorem pí. Reslové ohledně lepší kontroly při spojení více obcí, naopak se domnívá, že je na místě mít 

nastaveny dobré kontrolní mechanismy. 

p. Kvasnička – dotaz na opravu světel v ulici Na Stráce. Myslí si, že oprava těchto svítidel není zcela nutná. 

Dle jeho názoru jsou např. světla na náměstí nebo v ul. Pražská v mnohem horším stavu. Ing. Smrčka – 

připouští, že p. Kvasnička byl již při projednávání návrhu rozpočtu proti opravě těchto konkrétních světel. P. 

Kvasnička – při průjezdu ulicí Žižkova zjistil, že při rekonstrukci ulic v některých oblastech dochází ke 

zužování prostoru komunikace, zhoršuje se průjezd, pokud zde stojí zaparkovaná vozidla. Navrhuje 

zamyšlení o případném umístění zatravňovacích bloků či jiné řešení, kde by mohla být umístěna 

zaparkovaná vozidla. Bc.Cvanciger – souhlasí s názorem p. Kvasničky ohledně havarijního stavu lamp 

veřejného osvětlení. Pí. Vyletová – dotaz na těžbu v lese, rozježděné cesty od těžké techniky, výskyt mloků. 

MgA. Reslová – těžba je dozvuk řešení kalamitního stavu z loňského roku. P. Tamchyna – následky kalamity 

musí být odstraněny do určitého data. Pokud se např. nezlikvidují dva smrky v okolí Pišťáku, které jsou 

napadeny kůrovcem, hrozí mnohem větší potíže. Bohužel značné množství popadaných stromů je ve velmi 

nedostupných místech a nelze je vytěžit jinak než technikou. Ing. Smrčka – firma, která těžbu provádí, 

částečně cesty opraví. Podotkl též, že těžba není konečné řešení, po ní následuje náhradní výsadba. 

Zároveň informoval přítomné občany o krádeži připravených sazenic stromků.  
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Pí. Bergmanová – jakým způsobem je možné řešit rychlost průjezdu ulicí V Luhu? Občasné měření rychlosti 

městskou policií nepovažuje za dostatečně efektivní. Ing. Smrčka – jediné dostupné prostředky jsou 

omezení rychlosti dopravním značením, měření rychlosti městskou policií. Dopravní komisí byla navržena i 

změna omezení rychlosti na 40 nebo 30 km/h, umístění příčného prahu. Zatím se žádná z těchto variant 

neuskutečnila. Dodržování předpisů bohužel jiným způsobem než měřením kontrolovat nelze.  

p. Kvasnička – dotaz na četnost a výsledky měření rychlosti městskou policií. Ing. Smrčka – měření proběhlo 

zatím cca 3x, povolení k měření má městská policie přibližně 3 měsíce. Jelikož si přístroj půjčuje z Vestce, 

není v tuto chvíli možné provádět neplánovaně četnější měření. Vzhledem k tomu, že měření probíhají i 

v ostatních obcích kde jsou strážníci Městské policie Řevnice smluvně vázáni, je možné i porovnání 

dodržování rychlosti v jednotlivých obcích. MgA. Reslová doufá, že po rekonstrukci trati dojde i ke zlepšení 

situace na komunikaci V Luhu, neboť by měla výrazně zlepšit časové prodlevy strávené u přejezdu se 

staženými závorami. Mgr. Skripnik podotýká, že optimalizace trati je bohužel zatím stále ve výhledu několika 

let.  

 

 K bodu 8 
Závěr 
 
Starosta přítomné informoval, že další zastupitelstvo se bude konat dne : 15.5.2017 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 11.4.2017 ve 21.16 hodin 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 11.4.2017. 
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Usnesení 
ze zápisu č. 19  Zastupitelstva města Řevnice dne 11.4.2017 

 
 

Zastupitelstvo města Řevnice 
 

 

A)        SCHVALUJE:  
 přidělení dotace TJ Sokol Řevnice ve výši 82.247,- Kč v rámci programu „Podpora celoroční činnosti 

organizací pracujících s dětmi a mládeží. 

 bezplatné přijetí těchto inženýrských sítí do majetku města:  
-  prodloužení stoky „CD“ řadu splaškové kanalizace v pozemcích parc. č. 3535/7 a parc. č. 609/8 
v obci a k.ú. Řevnice v délce 29,4 m s napojením v šachtě S16 určené souřadnicemi 757929.562, 
1060704.488 a s koncovým bodem se záslepkou určeným souřadnicemi 757933.37, 1060739.23; 
-  prodloužení stoky „B1C1“ řadu dešťové kanalizace v pozemcích parc. č. 3535/7 a parc. č. 609/8 
v obci a k. ú. Řevnice v délce 27,5 m s napojením v šachtě D9 určené souřadnicemi 757928.734, 
1060711.041 a s koncovým bodem se záslepkou určeným souřadnicemi 757932.46, 1060738.81 

 podání žádosti o dotaci z MZe ČR k akci „Rekonstrukce lesní cesty Burešovky“ z Programu rozvoje 

venkova a to v dotačním titulu „Neproduktivní investice v lesích“ –posílení rekreační funkce lesa. 

Celkové náklady činí 803 097,- Kč bez DPH  tj. 971 747,37 Kč vč. DPH 

 podání žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství ČR k akci „Rekonstrukce lesní cesty Lesní 

divadlo“ ze 4. kola Programu rozvoje venkova - dotační titul 4.3.2 Lesnická infrastruktura. 

Předpokládané náklady na rekonstrukci lesní cesty činí 3 500 000,- Kč bez DPH tj. 4 235 000,- Kč 

vč. DPH. Administrace dotační žádosti činí 36.300,- Kč vč. DPH a náklady na projektovou 

dokumentaci od firmy A.KTI s.r.o. cena 205.842,- Kč vč. DPH 

 
 
 
 

Zapisovatel: Petra Karešová 
 
                                                               
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 

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

        Bc. Miroslav Cvanciger                     Ing. Jan Lojda 
 
 
                                                          ………………………………… 
                                                         Ing. Tomáš Smrčka, starosta 


