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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 18.12.2017 v budově Zámečku 

 
 
Přítomní zastupitelé: Ing. Tomáš Smrčka (starosta), Ing. Petr Hartmann, Iveta Kovářová, Libor Kvasnička, Mgr. 
Ondřej Skripnik Ph.D., MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Petr Kozák, Ing. Josef Beneš (příchod 19.11), Martin 
Tamchyna, MgA. Marie Reslová, Ing. arch. Alice Čermáková, Bc. Miroslav Cvanciger ,Ing. Jan Lojda Ph.D. 
(příchod 20.06), Ing. Jiří Buchal (příchod 19.14) 
Nepřítomní zastupitelé: MVDr. Vojtěch Veverka (omluven) 
Hosté: Ing. Kodym, pí. Jaskevičová – vedoucí ekonomického odboru  
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  18.12.2017            v 19:07hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  18.12.2017          ve 21:36 hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využili 3 občané. 
Návrh programu zasedání: 

1) Zahájení, ustavení zapisovatele, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu 
3) Zpráva o činnosti rady města 
4) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
5) Zpráva o činnosti finančního výboru 
6) Plán hospodaření společnosti EKOS s.r.o. na rok 2018 
7) Prodej č.p. 801 a souvisejících nemovitostí 
8) Přijetí dotace – Rekonstrukce MVN Pišťák  
9) Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro SDH Řevnice  
10) Rozpočtové opatření č. 5/2017 - návrh 
11) Rozpočet na rok 2018 - návrh 
12) Střednědobý výhled rozpočtu města Řevnice na roky 2019-2021 – návrh 
13) Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku od 

posledního jednání zastupitelstva města do konce roku 2017  
14) Diskuse 
15) Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní 

školy zřízené městem Řevnice  
16) Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
17) Koupě pozemků parc. č. 3659/18 a parc. č. 3671/22  
18) Uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činností podle zákona o obecní policii - 

obec Jíloviště 
19) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy – Hlásná Třebaň 
20) Založení spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko z.s. – stanovy, příspěvkový řád 
21) Různé 
22) 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 19:07 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 11 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: Libor Kvasnička  a MUDr. Jaroslava  Dercová 
Hlasování o tomto návrhu. 
 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo schválilo ověřovatele zápisu Libora Kvasničku a  MUDr. Jaroslavu 
Dercovou. 
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Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: MgA. Marie Reslová a Mgr.Ondřej Skripnik Ph.D. 
Hlasování o tomto návrhu. 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo zvolilo návrhovou komisi ve složení: MgA. Marie Reslová a Mgr. 
Ondřej Skripnik Ph.D. 
 
Starosta informoval přítomné, že z jednání bude pořízen zvukový a obrazový záznam, který bude následně celý 
uveřejněn na webových stránkách města, a proto diskuze bude zapsána pouze rámcově. Starosta požádal 
diskutující, aby v případě diskusního příspěvku předstupovali k diskusnímu místu vybavenému mikrofonem tak, 
jako již při minulých zasedáních zastupitelstva, z důvodu, aby nebyla nahrávána veřejnost.   
 
19.11 – příchod  Ing. Beneš – přítomno 12 zastupitelů  
 

 K bodu 2 
Schválení programu 
Starosta přednesl program zasedání zastupitelstva, jak byl uveden na pozvánce na zasedání zastupitelstva 
vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění bodů do programu nebo na vypuštění bodů z programu zasedání 
zastupitelstva. Starosta navrhuje dodatečně zařadit na program zasedání bod – Dodatek č.2 ke stanovám svazku 
obcí – region Dolní Berounka, bod bude na program doplněn pod číslem 21.  
Žádné další návrhy ani námitky nebyly podány. 
Starosta dává hlasovat o tomto návrhu. 

Pro: 12 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) Zpráva o činnosti rady města 
4) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
5) Zpráva o činnosti finančního výboru 
6) Plán hospodaření společnosti EKOS s.r.o. na rok 2018 
7) Prodej č.p. 801 a souvisejících nemovitostí 
8) Přijetí dotace – Rekonstrukce MVN Pišťák  
9) Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro SDH Řevnice  
10) Rozpočtové opatření č. 5/2017 - návrh 
11) Rozpočet na rok 2018 - návrh 
12) Střednědobý výhled rozpočtu města Řevnice na období 2019-2021 – návrh 
13) Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření 

v závěru roku od posledního jednání zastupitelstva města do konce roku 2017  
14) Diskuse 
15) Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se stanoví část společného školského 

obvodu základní školy zřízené městem Řevnice  
16) Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 - o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
17) Koupě pozemků parc. č. 3659/18 a parc. č. 3671/22  
18) Uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činností podle zákona o 

obecní policii - obec Jíloviště 
19) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy – Hlásná Třebaň 
20) Založení spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko z.s. – stanovy, příspěvkový řád 
21) Dodatek č.2 ke stanován svazku obcí – region Dolní Berounka 
22) Různé 
23) Závěr 

 
 

 K bodu 3 
Zpráva o činnosti rady města  
Vzhledem k rozsahu zpráv o činnosti rady města byla písemná forma zprávy zastupitelům zaslána v podkladech 
jako samostatný materiál a na zasedání zastupitelstva bude hlasování k tomuto bodu provedeno bez čtení 
konkrétního obsahu. 



3 

 

Zastupitelstvu je předkládána ke schválení zpráva o činnosti Rady města Řevnice v období 7.9..2017- 
29.11.2017. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
p.Kvasnička, Ing. Smrčka, MgA. Reslová  – zrušení nákupu  vysavače  na listí , nákup sypače  -  technické 
služby.  MUDr. Dercová  – výběrová řízení -  2 strážníci  MP a referent EO. 
 
19.14. – příchod Ing.Buchal - přítomno 13 zastupitelů  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 7.9.2017 – 29.11.2017“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 4 
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
Kontrolní výbor se od posledního zasedání zastupitelstva města Řevnice nesešel. 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: -------------- 
Bez usnesení. 
 

 K bodu 5 
Zpráva o činnosti Finančního výboru 
Finanční výbor projednal na schůzi konané dne 11.12.2017  návrh rozpočtu na rok 2018 a dne 15.12.2017 
rozpočtové opatření č.5/2017 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 -2021. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ----- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu č.6  
Plán hospodaření společnosti EKOS s.r.o. na rok 2018 
Zastupitelstvu města je překládán k projednání plán hospodaření společnosti na rok 2018. V plánu je navržen 
záporný hospodářský výsledek ve výši 509 tis. Kč 
V plánu hospodaření na rok 2018 jsou zohledněny především tyto skutečnosti: 
- úplné ukončení prací spojených s předchozím hospodařením v městských lesích, přičemž na počátku 

roku 2018 bude toto účetní středisko již zrušeno, 
- pokles odpisů spojený s ukončením odepisování části majetku (přípojky areálu skládky, …), 
- nárůst cen vodného a stočného dle samostatného návrhu a celoroční výrazný nárůst ceny vody 

převzaté z Letů, 
- nárůst nákladů na opravy ČOV při její intenzifikaci a postupné doplnění chybějících revizí domovních 

čerpacích stanic, 
- nárůst mzdových nákladů v průměrné výši 7% a nárůst cen energií o 3%, 
- opětovný růst nájemného z vodovodu a kanalizace, 
- nárůst nákladů na udržování skládky spojených především s vyšší mírou odvozu skládkových vod a 

opravami, 
- nárůst cen za přebírání odpadního dřeva z důvodu výrazného poklesu výkupních cen dřevní štěpky, 
- do provedení stavebních úprav sběrného dvora mírně ztrátová výroba štípaného dřeva. 
Ing. Kodym informuje, že navržený plán naopak nezohledňuje připravované změny ve společnosti, jejichž 
dopad do hospodaření společnosti bude závislý na postupu jejich příprav (oddělení provozování vodovodu a 
kanalizace, rozšíření činností odpadového hospodářství, dlouhodobé řešení udržitelnosti uzavřené skládky, …). 
Navržený záporný hospodářský výsledek pro rok 2018 -509 tis. Kč je oproti roku 2017 zhoršením především 
v oblasti udržování uzavřené skládky. S ohledem na přibližně stejnou výši odpisů staveb a zařízení uzavřené 
skládky již nelze případné další navyšování nákladů skládky financovat z prostředků společnosti, aniž by 
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došlo k rychlému vyčerpání prostředků umožňujících její fungování. Z tohoto důvodu už také společnost nebude 
tvořit volné prostředky používané ke splácení závazků vůči Městu. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
p.Kvasnička – zvýšené hodnoty manganu ve vodě, zasakování skládky, Ing. Beneš – hodnoty hliníku a železa, 
Ing. Buchal – náklady na provoz skládky, Ing. Kodym – informace o rozboru vody jsou zveřejněny na webu 
společnosti EKOS.  
Zastupitelstvo města bylo seznámeno Ing. Kodymem s plánem hospodaření společnosti EKOS s.r.o. na 
rok 2018. 
 

 K bodu č. 7 
Prodej č.p. 801 a souvisejících nemovitostí 
Dne 26.6.2017 schválilo zastupitelstvo záměr prodeje těchto nemovitostí:  
- pozemek parc. č. 1127, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 85 m2 v obci a k.ú. Řevnice, jehož součástí je 

budova  č.p. 801 (objekt k bydlení) s příslušenstvím, 
- pozemek parc. č. 1128, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m2 v obci a k.ú. Řevnice, jehož součástí je 

zemědělská stavba bez č.p./č.e., 
- pozemek parc.č. 1129/2, zahrada, o výměře 921 m2 v obci a k.ú. Řevnice, který vznikne oddělením z 

pozemku parc. č. 1129/2 o výměře 939 m2 podle geometrického plánu č. 2236-41/2017, 
včetně všech jejich součástí a příslušenství a to ve výběrovém řízení obálkovou metodou s nejnižší 
akceptovatelnou cenou 3.660.000,- Kč (viz. zápis ze zasedání zastupitelstva č. 21). 
Zastupitelstvo současně schválilo podmínky výběrového řízení. Poslední termín pro podání přihlášek do 
výběrového řízení byl den 11.9.2017. Do výběrového řízení se nikdo s nabídkou nepřihlásil.  
Rada města schválila na svém jednání dne  20.9.2017 (viz. zápis č. 144) vyhlášení opětovného výběrového 
řízení na prodej č.p. 801 a souvisejících nemovitostí obálkovou metodou za stejných podmínek se lhůtou pro 
podání přihlášek dne 27. listopadu 2017. Složení komise pro otevírání obálek zůstalo také beze změny. 
Do výběrového řízení přišla pouze jedna přihláška. Komise posoudila, že přihláška i všechny její náležitosti byly 
podány v souladu s podmínkami výběrového řízení - vítězem výběrového řízení se stal pan M. Z., který nabídl 
kupní cenu 3.680.000,- Kč.  Prodej nemovitostí vítězi musí schválit zastupitelstvo města. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----------- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje prodej: 

- pozemku parc. č. 1127, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 85 m2 v obci a k.ú. Řevnice, jehož 
součástí je budova  č.p. 801 (objekt k bydlení) s příslušenstvím, 

- pozemku parc. č. 1128, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m2 v obci a k.ú. Řevnice, jehož 
součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., 

- pozemku parc.č. 1129/2, zahrada, o výměře 921 m2 v obci a k.ú. Řevnice, který vznikne oddělením z 
pozemku parc. č. 1129/2 o výměře 939 m2 podle geometrického plánu č. 2236-41/2017 

vítězi výběrového řízení panu M. Z., Praha 5 za kupní cenu 3.680.000,Kč.“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu č. 8 
Přijetí dotace – Rekonstrukce MVN Pišťák 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí dotace z  MZe ČR –„Rekonstrukce MVN Pišťák“ v 
maximální výši 1 175 000,- Kč. Celkové uznatelné náklady rekonstrukce činí 1 750 870,- Kč, z toho vlastní zdroje 
v minimální výši 575 870,- Kč. Dotace bude použita na financování rekonstrukce MVN Pišťák. Závěrečné 
vyhodnocení akce bude podáno do 31. 3. 2018. Prostředky na realizaci byly čerpány v roce 2017. Faktury na 
požadavek čerpání dotace je třeba dodat na MZe ČR nejpozději začátkem prosince.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z  MZe ČR –„Rekonstrukce MVN Pišťák“ v maximální výši 
1 175 000,- Kč. Celkové uznatelné náklady rekonstrukce činí 1 750 870,- Kč, z toho vlastní zdroje 
v minimální výši 575.870,- Kč.“ 

Pro: 13 Zastupitelů 
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Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu č.9 
Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro SDH Řevnice  
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí účelové neinvestiční dotace pro SDH ve výši 4.400,- Kč 
určené na školení členů sboru.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace pro Sbor dobrovolných hasičů ve výši 
4.400,- Kč určené na pokrytí nákladů na školení.“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu č.10 
Rozpočtové opatření č. 5/2017 – návrh 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 5/2017, který upravuje schválený 
rozpočet na rok 2017 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 2.832.994,- Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2017 na straně příjmů 66.008.752,88 Kč a na straně výdajů 73.282.874,39 Kč 
bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech) činí příjmy 76.817.404,39 Kč (76.817 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 76.817.404,39 Kč (76.817 tisíc Kč). 
Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech. 
Návrh rozpočtového opatření č. 5/2017 byl projednán na jednání rady města dne 13.12.2017. Ve finančním 
výboru byl návrh rozpočtového opatření projednán dne 15.12.2017. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2017, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2017 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 2.832.994,- Kč. Celkem tedy po této úpravě činí 
rozpočet města na rok 2017 na straně příjmů 66.008.752,88 Kč a na straně výdajů 73.282.874,39 Kč bez 
financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech) činí příjmy 76.817.404,39 Kč (76.817 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 
8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 76.817.404,39 
Kč (76.817 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých 
(předchozích) letech. “ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 

 

20.06 – příchod Ing. Lojda – přítomno 14 zastupitelů   

 K bodu č.11 
Rozpočet na rok 2018 – návrh 
Zastupitelstvu města je předkládán k projednání návrh rozpočtu na rok 2018. Tento návrh rozpočtu byl zároveň 
zaslán finančnímu výboru dne 1.12.2017 k projednání a případným připomínkám. Předložený rozpočet na rok 
2018 je konstruován jako schodkový. Na příjmové straně ve výši 81.652  tisíc Kč (81.651.540,- Kč) a na výdajové 
straně ve výši 94.117  tisíc Kč (94.117.010 ,- Kč.) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 
(8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 97.652 tisíc Kč (97.651.540,- 
Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků) činí výdaje 97.652 tisíc Kč (97.651.540Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků 
uspořených v minulých (předchozích) letech. Rezerva je ve výši 3.838 tisíc Kč (3.837.888,72 Kč). 
Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 2018 budou řešeny v rámci rozpočtových opatření. 
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Rozpočtová rezerva přebytku hospodaření z roku 2017 bude zapracována do rozpočtu na rok 2018 po projednání 
ve FV a schválení zastupitelstvem města.  Investice a opravy jsou součástí plánu investic a oprav na rok 2018 a 
budou zapracovány do rozpočtu na rok 2018 po projednání ve FV dne 11.12.2017 a schválení zastupitelstvem 
města. Rada města na svém jednání dne 6.12.2017 (viz. zápis č. 155) doporučila návrh rozpočtu na rok 2018 ke 
schválení zastupitelstvu města. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
p. Kvasnička – upozornění na pozdní termín dodání návrhů rozpočtového opatření a rozpočtu na rok 2018, 
změny v rozpočtu od schválení finančním výborem – zeleň, nákup žacího traktoru? Změny v dalších položkách – 
reakce MgA. Reslová, p. Kvasnička – technický stav multikár? – reakce Ing. Smrčka, MUDr. Dercová – 
ekonomika technických služeb, nové vybavení vs. vyšší počet zaměstnanců (dotaz na MgA. Reslovou) – reakce 
MgA. Reslová, Ing. Smrčka (náklady např. na bioodpad, rozšíření zelených ploch, udržitelnost revitalizace zeleně 
5 let), MUDr. Dercová – zbourání zdi u ZŠ je možné v rámci činnosti TS. 
 
MUDr. Dercová oznámila, že se z již dříve avizovaného důvodu nesouhlasu s finanční politikou města, která je 
daleka péče dobrého hospodáře zdržuje hlasování. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2018 jako schodkový, na příjmové straně ve výši 81.652 
tisíc Kč (81.651.540,- Kč) a na výdajové straně ve výši 94.117 tisíc Kč (94.117.010,00 Kč.) bez financování 
třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech) činí příjmy 97.652 tisíc Kč (97.651.540,00 Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 
(8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 97.652 tisíc Kč 
(97.651.540,00 Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých 
(předchozích) letech. Rezerva je ve výši 3.838 tisíc Kč (3.837.888,72 Kč). 
Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 2018 budou řešeny v rámci rozpočtových opatření.“ 
 

Pro: 9 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 5 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu č.12 
Střednědobý výhled rozpočtu města Řevnice na roky 2019-2021 – návrh 
Zastupitelstvu města je předkládán k projednání střednědobý výhled rozpočtu města Řevnice na období 2019-
2021 dle Zákona číslo 250/2000 Sb., § 3 o rozpočtových pravidlech. Návrh střednědobého výhledu města 
Řevnice na období 2019-2021,byl radou města projednán na jednání dne 6.12.2017, finančnímu výboru byl 
předán dne 1.12.2017 a následně projednán dne15.12.2017.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
p.Kvasnička – upozornil,že materiál je potřeba lépe připravit, MUDr. Dercová – dotaz k položce Mobilní rozhlas. 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Řevnice na roky 2019-
2021.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 3 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu č.13 
Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku od 
posledního jednání zastupitelstva města do konce roku 2017 
Radě města je dle §102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích., vyhrazeno mimo jiné zabezpečovat hospodaření 
města podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. 
Město Řevnice má zatím v platnosti Směrnici pro správu rozpočtu Města Řevnice č.4/2009, kde je vyhrazeno 
radě města provádět bez předem projednaného rozpočtového opatření zastupitelstvem města pouze přesuny 
položek v kapitolách navzájem do celkové výše 50 tis. Kč. S ohledem na běžnou praxi, kdy rozpočtová opatření 
ze strany státního rozpočtu nebo kraje vč. plnění přicházejí obcím i v posledních dnech rozpočtového roku, bude 
k zajištění řádného chodu obce potřeba udělit zastupitelstvem města předběžný souhlas radě města ke schválení 
takovýchto rozpočtových opatření na období od posledního zasedání zastupitelstva města( tj. 18.12.2017) do 
konce roku 2017. Pověření rady města zastupitelstvem města se týká provádění rozpočtových opatření 
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navazujících na rozpočtová opatření státního rozpočtu nebo kraje v době od posledního zasedání zastupitelstva 
města do konce roku . 
Odbor dozoru a kontroly Středočeského kraje v Zápise z dílčího přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 
2017 ze dne 30.11.2017, vzhledem k objemu výdajů města doporučil v zájmu včasného schvalování a provádění 
rozpočtových opatření, zejména před koncem účetního období, zmocnit zastupitelstvem radu města ke schválení 
úprav rozpočtových výdajů, rozpočtových opatření v plném rozsahu, které by až následně bylo předloženo jako 
informace zastupitelstvu města. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
p. Kvasnička – připomínka k obsahu případného rozpočtového opatření na konci roku 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením a provedením nezbytných rozpočtových opatření 
za rok 2017 v období měsíce prosince 2017 a ledna 2018, jejichž předmětem bude přijetí všech příjmů, vč. 
dotací z veřejných rozpočtů a jejich převedení jiným subjektům, pro které jsou určeny.  Zastupitelstvo 
města pověřuje radu města provádět přesuny rozpočtových částek z jednotlivých paragrafů a položek 
rozpočtové skladby k vyrovnání skutečných příjmů a výdajů. Zastupitelstvo města ukládá starostovi 
předkládat radě města úpravy rozpočtu na rok 2017 v období měsíce prosince 2017 a ledna 2018 (do 
účetní závěrky 2017) a to po projednání ve finančním výboru.“ 
 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu č.14 
Diskuse: 
pí. Pražská – provedení kontroly mostů? Informace do Ruchu – telefonní spojení na oznamování poruch, 
instalace šoupat v ul. Slunečná, poškození hrnků, únik vody – reakce Ing. Smrčka, p. Kvasnička – nepořádek po 
opravě ul. Pražská,MUDr. Dercová  – dotaz na činnost p. Cvancigera na MěÚ Řevnice – reakce Ing. Smrčka, 
MUDr. Dercová  –  dotaz na Ing. Kozáka ohledně dokončení stavby Corso Pod Lipami –reakce Ing.Kozák –
kolaudace cca 7/2018, p.Kvasnička – územní plán, reakce Mgr.Skripnik, pí.Vyletová –plánovací setkání náměstí 
– dotaz na Mgr. Skripnika, MUDr.Dercová – vyjádření starosty v Ruchu 9-2017 k podobě náměstí, reakce 
Ing.Smrčka ,pí.Vyletová,MUDr.Dercová,MgA. Reslová, p.Kvasniča, Ing.Buchal, Mgr. Skripnik –rozvinula se 
diskuse nejen o zmíněném článku, ale také o schůzce s občany žijícími a podnikajícími na nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad, výstupy, mylné informace, návrhy,varianty, důvody umístění stojky s návrhy před provozovnou pí. 
Vyletové, MUDr.Dercová – požádala o dodání kelímků na nápoje při konání zasedání ZM.  
 

 K bodu č. 15 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 
zřízené městem Řevnice  
Zastupitelstvu je předkládána k projednání Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 4/2017, kterou se stanoví 
část společného školského obvodu Základní školy Řevnice.  
Město Řevnice uzavřelo dne 12.10.2017 s obcí Zadní Třebaň dohodu o vytvoření společného školského obvodu 
Základní školy Řevnice. Školský obvod Základní školy Řevnice je tak tvořen územním obvodem města Řevnice a 
územním obvodem obce Zadní Třebaň. Vymezená část společného školského obvodu Základní školy Řevnice se 
vztahuje pouze na poskytování základního vzdělávání v 5. – 9. ročníku, v dohodě je dále sjednána paušální 
úhrada ve výši 3.000,- Kč/žák/rok za žáky s trvalým pobytem v Zadní Třebani navštěvující Základní školu 
Řevnice.  
Na základě uzavřené dohody mezi městem Řevnice a obcí Zadní Třebaň o vytvoření společného školského 
obvodu základní školy je území města Řevnice částí školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává 
Základní škola Řevnice, příspěvková organizace, IČ: 47005254, se sídlem Školní 600, 252 30 Řevnice zřízená 
městem Řevnice.  
Zmocnění k vydání vyhlášky je uvedeno v § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: „dojde-li k dohodě 
několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více základních škol zřizovaných některou z 
těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou vyhláškou příslušnou část školského obvodu.“ 
Vyhláška je zpracována podle metodického materiálu odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva 
vnitra účinného od 1. 1. 2017. Znění vyhlášky bylo projednáno s odborem veřejné správy, dozoru a kontroly 
Ministerstva vnitra. 
Rada města doporučila vyhlášku v předloženém znění ke schválení zastupitelstvu na svém jednání dne 
25.10.2017. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
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V rozpravě vystoupili: ---- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 4/2017, kterou se stanoví část 
společného školského obvodu základní školy zřízené městem Řevnice ve znění, které je přílohou tohoto 
usnesení.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 16 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Zastupitelstvu je předkládána k projednání Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška byla 
připravena z důvodu novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Zákon o místních poplatcích byl 
s účinností od 1.7.2017 novelizován zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. 
Novela přináší změnu v nastavení rozsahu zákonného osvobození od poplatku. Město musí současnou obecně 
závaznou vyhlášku přizpůsobit změnám v zákoně.  
Nad rámec zákonného osvobození má město Řevnice ve vyhlášce také osvobození fyzických osob: 
a) s pobytem na území města Řevnice, které se zdržují dlouhodobě mimo území České republiky, a to po dobu 

delší než 90 dní aktuálního kalendářního roku, 
b) s pobytem na území města Řevnice, které jsou dlouhodobě umístěny ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí 

svobody nebo ve vazební věznici, a to po dobu delší než 90 dní aktuálního kalendářního roku. 
Ekonomický odbor navrhuje u tohoto osvobození prodloužit lhůtu z 90 dnů na 180 dnů. 
Výše poplatku nebyla měněna. Vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2015  o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Znění vyhlášky bylo projednáno s odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. 
Rada města doporučila vyhlášku v předloženém znění ke schválení zastupitelstvu na svém jednání dne 
29.11.2017. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice vydává Obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 5/2017, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, která je přílohou tohoto usnesení.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 17 
Koupě pozemků parc. č. 3659/18 a parc. č. 3671/22  
Zastupitelstvu je předkládána k projednání koupě id. ½ pozemku parc.č. 3659/18, orná půda, o výměře 954 m

2
 a 

id. ½ pozemku parc.č. 3671/22, umělé koryto vodního toku, o výměře 236 m
2
 od E.B., 503 32 Hradec Králové – 

Březhrad. 
Město může pozemky kupovat, prodávat nebo směňovat pouze za cenu obvyklou. Město nechalo zpracovat 
znalecký posudek na obvyklou cenu výše uvedených pozemků. Znalec stanovil cenu pozemků na 5950,- Kč. 
Vzhledem k tvaru a druhu, jsou pozemky hospodářsky nevyužitelné a existence potenciálního zájemce je velmi 
nízká. S pozemky je navíc spojena povinnost jejich údržby. 
Obvyklá cena za id. ½ pozemků je dle posudku 2.975,- Kč. 
Odkup musí být realizován do 31.12.2017 (vklad do katastru), protože od 1.1.2018 je potřeba souhlas 
spoluvlastníka pozemků. 
Rada města doporučila koupi pozemků ke schválení zastupitelstvu na svém jednání dne 6.12.2017. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  --- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
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„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje koupi id. ½ pozemku parc.č. 3659/18, orná půda, o výměře 954 
m

2
 v obci a k.ú. Řevnice a id. ½ pozemku parc.č. 3671/22, umělé koryto vodního toku, o výměře 236 m

2
 

v obci a k.ú. Řevnice od E. B., Hradec Králové – Březhrad za celkovou cenu 2.975,- Kč.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

  K bodu 18 
Uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činností podle zákona o obecní policii - obec 
Jíloviště 

Zastupitelstvu je předkládáno k projednání uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 
8.11.2016 mezi městem Řevnice a obcí Jíloviště k zajišťování činností podle zákona o obecní policii. Předmětem 
dodatku je navýšení výkonu služby dvoučlenné hlídky ze tří na šest hodin za týden a navýšení roční náhrady 
městu Řevnice z původní částky 124 800,- Kč na 249.600,- Kč.  
Rada města doporučila uzavření dodatku č. 1 ke schválení zastupitelstvu na svém jednání dne 6.12.2017. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení:  
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem 
Řevnice a obcí Jíloviště k zajišťování činností podle zákona o obecní policii, jehož předmětem je 
navýšení výkonu služby dvoučlenné hlídky ze tří na šest hodin za týden a navýšení roční náhrady městu 
Řevnice z původní částky 124.800,- Kč na 249.600,- Kč.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 19 
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy – obec Hlásná Třebaň 
Zastupitelstvu je předkládáno k projednání rozšíření školského obvodu Základní školy Řevnice o území obce 
Hlásná Třebaň.  
Hlásná Třebaň není zřizovatelem základní školy. Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní 
docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Proto se starosta obce Hlásná Třebaň obrátil na město 
Řevnice se žádostí o vytvoření společného školského obvodu. Žák má nárok na přednostní přijetí k plnění 
povinné školní docházky do základní školy, v jejímž školském obvodu má místo trvalého pobytu, a ředitel 
spádové školy je povinen přednostně přijímat žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu této školy až 
do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.  
Obec Hlásná Třebaň je ochotna finančně přispívat na opravy a modernizaci školy. 
Dohoda slouží  jako podklad pro vydání obecně závazných vyhlášek, kterými město Řevnice i obec Hlásná 
Třebaň stanoví příslušnou část školského obvodu řevnické základní školy. V dohodě je dojednána paušální 
úhrada ve výši 3.000,- Kč/žák/rok za žáky s trvalým pobytem v Hlásné Třebani navštěvující Základní školu 
Řevnice, a to na opravy a modernizaci budov, resp. vybavení Základní školy Řevnice. Úhrada bude kalkulována 
na počet žáků s trvalým pobytem v Hlásné Třebani k 30.9. daného roku a splatná k 28.2. roku následujícího. 
Uzavření dohody bylo odsouhlaseno ředitelem Základní školy Řevnice Mgr. Tomášem Řezníčkem. 
Rada města doporučila uzavření dohody ke schválení zastupitelstvu na svém jednání dne 6.12.2017. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu Základní 
školy Řevnice s obcí Hlásná Třebaň s tím, že obec Hlásná Třebaň bude hradit městu Řevnice příspěvek 
na žáka navštěvujícího Základní školu Řevnice, který má trvalý pobyt v obci Hlásná Třebaň, na opravy a 
modernizaci budov, resp. vybavení Základní školy Řevnice v paušální výši 3.000,- Kč/žák/rok.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
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 K bodu 20 
Založení spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko z.s. – stanovy, příspěvkový řád 
Zastupitelstvu města je předkládán k projednání návrh stát se jedním ze zakládajících členů spolku  Turistická 
oblast Brdy a Podbrdsko. Spolek zakládá Krajský úřad středočeského kraje a zve všechny obce, podnikatelské 
subjekty cestovního ruchu a jiné právnické i fyzické osoby, které mají vztah k turismu, aby se staly jeho členy. 
Spolek bude fungovat jako destinační management regionu řídící rozvoj a marketing cestovního ruchu. Cílem 
spolku je přilákat více návštěvníků a turistů a pomoci rozvoji turistické infrastruktury. Pokusy založit destinační 
management zde byly i v minulosti, a protože se nedařilo najít smysluplné řešení, chopil se iniciativy Středočeský 
kraj. Zároveň se tak stává zakládajícím hlavním členem spolku. Stanovy a příspěvkový řád budoucího spolku 
schválila rada kraje dne 12.10.2017. Ministerstvo pro místní rozvoj a agentura Czech Tourism připravily systém 
řízení destinací v ČR, ze kterého vyplývá, že pouze forma spolku a některé další podmínky řízení destinace 
mohou vést k čerpání dotací na rozvoj cestovního ruchu v regionu. Město Řevnice by se jako významná obec 
v lokalitě Brd měla aktivně od počátku podílet na řízení této destinace. Příspěvky obce by činily cca 33000,-
Kč/rok. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
p. Kvasnička – dotaz co si město od vstupu do spolku slibuje (cíle, plány) – reakce Ing. Smrčka  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje stanovy a příspěvkový řád budoucího spolku Turistická oblast 
Brdy a Podbrdsko, z.s. v předloženém znění.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 21 
Dodatek č.2 ke stanovám svazku obcí – region Dolní Berounka 
Zastupitelstvu města je překládáno k projednání schválení Dodatku č.2 ke stanovám svazku obcí –region Dolní 
Berounka. Dodatek mění čl.XV. odst. 15.4. a to následovně: „Revizní komise sleduje a kontroluje činnost a 
hospodaření svazku obcí  a podává zprávu všem členům. Zprávu podává nejméně 1x za rok.“ 
S odkazem na článek XXVII. Pravidla změn stanov, bod 27.3.,stanov regionu Dolní Berounka přijatých dne 
9.10.2014 podléhá změna stanov podle platného obecního zřízení souhlasu zastupitelstev členů svazku. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje Dodatek č.2 ke stanovám svazku obcí –region Dolní Berounka 
v předloženém znění.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 22 
Různé  
Starosta předkládá zastupitelstvu města informaci o výsledcích úkolu, který byl uložen radě města - sestavení 
pracovní skupiny pro rozvoj školské infrastruktury  v Řevnicích (úkolem této pracovní skupiny  je sestavení 
koncepce školské infrastruktury  na delší časové období, včetně zpracování předpokladů demografického vývoje, 
návrhu modernizace a využití stávajících objektů, případně návrhu na  vybudování objektů nových). 
Aktuálně jsou k dispozici zápisy ze dvou setkání pracovní skupiny (březen a říjen 2017) včetně závěrů a 
stanoviska odboru školství KÚSK k přijímání dvouletých a tříletých dětí.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
p. Kvasnička – výsledky z pracovní skupiny by rád projednal jako konkrétní samostatný bod na některém ze 
zasedání v roce 2018, je ochoten připravit ještě další podkladové materiály. 
Bc. Cvanciger – reakce na diskusní příspěvek MUDr. Dercové  ohledně své osoby, p. Kvasnička – dotaz na 
termín nástupu Bc. Cvancigera do pracovního poměru na MěÚ Řevnice, Mgr. Skripnik – kritika způsobu 
vyjadřování na zasedání ZM, MUDr. Dercová – chválí konstruktivnost opozice a výrazně kratší dobu konání 
zasedání ZM než tomu bylo v  předchozím volebním období.   
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 K bodu 22 
Závěr 
Starosta ukončil nahrávání ve 21.35 hodin.  
 
Starosta přítomné informoval, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne: 26.2.2018 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 18.12 2017  ve 21.36hodin. 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne : 18.12.2017 
 
 
Přílohy: 

 OZV č. 4/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy zřízené městem Řevnice  

 OZV č. 5/2017, místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

 Stanovy a příspěvkový řád budoucího spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. 

 Dodatek č.2 ke stanovám svazku obcí –region Dolní Berounka 
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Unesení 
přijatá na zasedání  Zastupitelstva města Řevnice č.24  dne 18.12.2017 

 
Zastupitelstvo města Řevnice 
 
A) BERE NA VĚDOMÍ: 

 zprávu o činnosti rady města v období 7.9.2017 – 29.11.2017 

 zprávu o činnosti finančního výboru 
 

B) SCHVALUJE:  
 prodej: 

- pozemku parc. č. 1127, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 85 m2 v obci a k.ú. Řevnice, jehož 
součástí je budova  č.p. 801 (objekt k bydlení) s příslušenstvím, 

- pozemku parc. č. 1128, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m2 v obci a k.ú. Řevnice, jehož 
součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., 

- pozemku parc.č. 1129/2, zahrada, o výměře 921 m2 v obci a k.ú. Řevnice, který vznikne 
oddělením z pozemku parc. č. 1129/2 o výměře 939 m2 podle geometrického plánu č. 2236-
41/2017 

vítězi výběrového řízení panu M. Z., Praha 5 za kupní cenu 3.680.000,- Kč 

 přijetí dotace z  MZe ČR –„Rekonstrukce MVN Pišťák“ v maximální výši 1 175 000,- Kč. Celkové 
uznatelné náklady rekonstrukce činí 1 750 870,- Kč, z toho vlastní zdroje v minimální výši 575.870,- 
Kč 

 přijetí účelové neinvestiční dotace pro Sbor dobrovolných hasičů ve výši 4.400,- Kč určené na 
pokrytí nákladů na školení 

 Rozpočtové opatření č. 5/2017, které upravuje schválený rozpočet na rok 2017 tak, že se na straně 
příjmů i výdajů zvyšuje o částku 2.832.994,- Kč. Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na 
rok 2017 na straně příjmů 66.008.752,88 Kč a na straně výdajů 73.282.874,39 Kč bez financování 
třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech) činí příjmy 76.817.404,39 Kč (76.817 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 
8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 
76.817.404,39 Kč (76.817 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených 
v minulých (předchozích) letech 

 rozpočet na rok 2018 jako schodkový, na příjmové straně ve výši 81.652 tisíc Kč (81.651.540,- Kč) a 
na výdajové straně ve výši 94.117 tisíc Kč (94.117.010,00 Kč.) bez financování třídy 8. 
S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních 
účtech) činí příjmy 97.652 tisíc Kč (97.651.540,00 Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 97.652 tisíc Kč 
(97.651.540,00 Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých 
(předchozích) letech. Rezerva je ve výši 3.838 tisíc Kč (3.837.888,72 Kč). 
Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 2018 budou řešeny v rámci rozpočtových 
opatření 

 návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Řevnice na roky 2019-2021 

 koupi id. ½ pozemku parc.č. 3659/18, orná půda, o výměře 954 m2 v obci a k.ú. Řevnice a id. ½ 
pozemku parc.č. 3671/22, umělé koryto vodního toku, o výměře 236 m2 v obci a k.ú. Řevnice od E. 
B., Hradec Králové – Březhrad za celkovou cenu 2.975,- Kč 

 uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Řevnice a obcí Jíloviště 
k zajišťování činností podle zákona o obecní policii, jehož předmětem je navýšení výkonu služby 
dvoučlenné hlídky ze tří na šest hodin za týden a navýšení roční náhrady městu Řevnice z původní 
částky 124.800,- Kč na 249.600,- Kč 

 dohodu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Řevnice s obcí Hlásná Třebaň 
s tím, že obec Hlásná Třebaň bude hradit městu Řevnice příspěvek na žáka navštěvujícího Základní 
školu Řevnice, který má trvalý pobyt v obci Hlásná Třebaň, na opravy a modernizaci budov, resp. 
vybavení Základní školy Řevnice v paušální výši 3.000,- Kč/žák/rok 

 stanovy a příspěvkový řád budoucího spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. 
v předloženém znění 

 Dodatek č.2 ke stanovám svazku obcí –region Dolní Berounka v předloženém znění 
 

C) POVĚŘUJE: 
 radu města schválením a provedením nezbytných rozpočtových opatření za rok 2017 v období 

měsíce prosince 2017 a ledna 2018, jejichž předmětem bude přijetí všech příjmů, vč. dotací 
z veřejných rozpočtů a jejich převedení jiným subjektům, pro které jsou určeny.  Zastupitelstvo 
města pověřuje radu města provádět přesuny rozpočtových částek z jednotlivých paragrafů a 
položek rozpočtové skladby k vyrovnání skutečných příjmů a výdajů. Zastupitelstvo města ukládá 



13 

 

starostovi předkládat radě města úpravy rozpočtu na rok 2017 v období měsíce prosince 2017 a 
ledna 2018 (do účetní závěrky 2017) a to po projednání ve finančním výboru 

 

D) VYDÁVÁ: 
 Obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 4/2017, kterou se stanoví část společného 

školského obvodu základní školy zřízené městem Řevnice ve znění, které je přílohou tohoto 
usnesení 

 Obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 5/2017, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je 
přílohou tohoto usnesení 
 

 
 

 

 
 

Zapisovatel: Petra Karešová 
 

 
                                                                     Ověřovatelé zápisu: 

 
 

……………………………………….                                                   ……………………………………… 
              Libor Kvasnička                    MUDr. Jaroslava Dercová  
 
 
                                                          ………………………………… 
                                                              Ing. Tomáš Smrčka, starosta 


