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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 17.12.2018 v budově Zámečku, č.p. 29, Řevnice 

 
 
Přítomní zastupitelé:Ing. arch. Čermáková Alice, Ing. Černý Pavel, Ing. Hartmann Petr, Hrubý Vratislav, 
Kovářová Iveta, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Lojda Jan Ph.D., Ing. Řezáč Roman, Ing. Smrčka Tomáš, 
Ing. Šupáčková Kateřina, Ing. arch. Tlustý Josef 
Omluvení zastupitelé: Bc. Cvanciger Miroslav, MUDr. Dercová Jaroslava, Chroust Jan 
Nepřítomní zastupitelé: ---- 
Hosté: ----- 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  17.12.2018            v 19: 07 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  17.12.2018          ve 20 : 30 hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využili 4 občané. 
Návrh programu zasedání: 
1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení programu  
4) Zpráva o činnosti rady města 
5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
6) Zpráva o činnosti finančního výboru 
7) Volba člena výboru pro územní plán  
8) Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1963/2 od Státního statku Jeneč  
9) Bezúplatné nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu - ul. Škroupova 
10) Diskuze (45 minut) 
11) Prodej pozemku parc. č. 26 v k.ú. Řevnice  
12) Přidělení dotace na rekonstrukci kotelny TJ Sokol Řevnice 
13) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro 

poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a 
způsobu kontroly jejich využití“ 

14) Rozpočtové opatření 6/2018 - návrh 
15) Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku 

2018 
16) Úvěrové smlouvy na předfinancování investic  
17) Rozpočet 2019 - návrh 
18) Různé 
19) Závěr 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 

 K bodu 1  
Zahájení 
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 12 zastupitelů. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů.  
 
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 diskuzního příspěvku předstupovali k diskuznímu místu vybavenému mikrofonem. 
 

 K bodu 2 
Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva města byla starostou určena Petra Karešová. 
Námitka proti určení zapisovatele vznesena nebyla. 
 
Starosta určil ověřovateli zápisu Ing. Pavla Černého a Ing. Kateřinu Šupáčkovou a návrhovou komisi ve složení: 
Ing. arch. Alice Čemáková a Iveta Kovářová 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
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 K bodu 3 
Schválení programu  
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a 
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění nebo na 
vypuštění bodů z programu zasedání zastupitelstva a informoval přítomné zastupitele o dodatečném zařazení 
bodu k projednání – jako bod č. 8, navrhuje starosta zařadit – Schválení činnosti výboru pro územní plán. 
Další návrh nebyly vzneseny. Ostatní body zůstávají beze změny. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu programu zasedání v tomto znění: 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č.2 o 20 
bodech v navrženém znění : 
1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení programu  
4) Zpráva o činnosti rady města 
5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
6) Zpráva o činnosti finančního výboru 
7) Volba člena výboru pro územní plán 
8) Schválení činnosti výboru pro územní plán  
9) Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1963/2 od Státního statku Jeneč  
10) Bezúplatné nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu - ul. Škroupova 
11) Diskuze (45 minut) 
12) Prodej pozemku parc. č. 26 v k.ú. Řevnice  
13) Přidělení dotace na rekonstrukci kotelny TJ Sokol Řevnice 
14) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro 

poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a 
způsobu kontroly jejich využití“ 

15) Rozpočtové opatření 6/2018 - návrh 
16) Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku 

2018 
17) Úvěrové smlouvy na předfinancování investic  
18) Rozpočet 2019 - návrh 
19) Různé 
20) Závěr 
 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č.1/ZM/2/2018 bylo schváleno. 
 

 K bodu 4 
Zpráva o činnosti rady města  
Zastupitelstvu je předkládána na vědomí zpráva o činnosti Rady města Řevnice v období 8. 6. 2018 – 28. 11. 
2018. 
Písemná forma zprávy o činnosti rady města byla zastupitelům zaslána v podkladech jako samostatný materiál 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička – dotazy na záměr zadání projektové dokumentace k dotaci na retenční 
nádrže na zahradu II. stupně ZŠ. Reakce Ing. Smrčka – upřesnění, co dotace zahrnuje a co není její součástí.  
p. Kvasnička – dotaz na stav výstavby sběrného dvora. Reakce Ing. Smrčka – aktuální stav stavby.  
p.Kvasnička – kanalizace – lokalita Pod Vrážkou.  
 
 „Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 8. 6. 2018 – 28. 11. 
2018“ 
 

 K bodu 5 
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
Starosta požádal předsedu výboru Ing. Černého o přednesení zprávy. 
Kontrolní výbor se sešel dne 3. 12. 2018. Členové se dohodli na způsobu fungování výboru, četnosti a termínech 
schůzek. Vybrali témata zaměření nejbližších kontrol – např. dar obci (usnesení RM z 26. 7. 2013) a využití 
financí z daně z nemovitostí na rekonstrukce místních komunikací (usnesení ZM z 29. 6. 2009) 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----- 
 
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru“ 
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 K bodu 6:  
Zpráva o činnosti Finančního výboru 
Starosta požádal předsedu výboru Ing. Hartmanna o přednesení zprávy. 
Schůzka finančního výboru proběhla dne 6. 12. 2018. Výbor projednával návrh rozpočtu na rok 2019, byl 
informován o průběhu úvěrového procesu v Komerční bance. Členové se dohodli na formě další schůze, která 
proběhne prostřednictvím e-mailové komunikace ještě do konání zasedání ZM a jejímž předmětem bude 
rozpočtové opatření č. 6/2018. Tato schůzka se uskutečnila dne 14. 12. 2018 a jejím výsledkem je doporučení 
RO 6/2018 ke schválení zastupitelstvu města.    
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ----- 
 
 „Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru“ 
 
 

 K bodu 7: 
Volba člena výboru pro územní plán  
Zastupitelstvo města na svém ustavujícím zasedání dne 5. 11. 2018 zřídilo výbor pro územní plán jako svůj 
poradní orgán v otázkách přípravy a postupu při tvorbě nového územního plánu. Výbor byl zřízen jako 7členný, 
na ustavujícím zasedání bylo však zvoleno pouze 6 zástupců. Nyní je tedy zastupitelstvu města předkládán ke 
schválení návrh volby sedmého člena výboru pro územní plán, kterým je urbanista Ing. arch. Lukáš Vacek.   
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: Ing. arch. Tlustý (předseda výboru pro ÚP) představil profesní profil navrženého kandidáta 
a důvody jeho výběru. Ing. Černý – podotkl, zda by bylo možné příště zaslat informace tohoto typu zastupitelům 
předem. p. Kvasnička - dotaz k současnému stavu vypořádání námitek k připravovanému ÚP. Reakce Ing. 
Smrčka – námitky jsou vypořádány a nyní je dokumentace u pí. Kavkové (pořizovatel). Výstup bude k dispozici 
zřejmě začátkem roku 2019. Ing. Šupáčková – dotaz na funkci Ing. arch. Vacka ve výboru pro ÚP (plnohodnotný 
člen, či např. jen poradní hlas?). Svůj dotaz odůvodňuje např. neznalostí prostředí, neboť Ing. Vacek není 
občanem města.  Reakce Ing. Smrčka – Ing. Peterka, který pro pořizovatele zpracovával vypořádání námitek, 
také není občanem Řevnice a svou práci odvedl dobře. Ing. arch. Tlustý – na koordinační schůzce výboru pro ÚP 
se mimo jiné domluvilo, že cílem je nalezení konsenzu, nikoliv prosazování většiny o jeden hlas. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem výboru pro územní plán Ing. arch. Lukáše Vacka.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Usnesení č.2/ZM/2/2018 bylo schváleno. 
 

 K bodu 8 
Schválení činnosti výboru pro územní plán 
Dne 26. 11. 2018 proběhla koordinační schůzka členů výboru pro územní plán. Ze závěrů této schůzky vyplynulo 
několik závěrů k činnosti výboru. Tyto závěry jsou nyní předkládány zastupitelstvu města ke schválení a jsou 
shrnuty v zápisu, který je součástí podkladového materiálu. Mimo jiné ze zápisu vyplývá následující: výbor 
zorganizuje participační veřejné setkání za účelem prezentace a diskuze o aktuálním stavu ÚP v problematických 
územích jako např. lokalita Vrážka či  za nádražím. Pro svou další činnost za účelem posuzování ÚP, si nechá 
výbor vypracovat další potřebné podklady a to: demografickou studii – posouzení demografického vývoje 
s přihlédnutím ke strategickým plánům okolních obcí, studii možných protipovodňových opatření ve vybraných  
řevnických územích  podél Berounky s dopady na související území sousedních obcí.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
 Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje činnost výboru pro územní plán dle zápisu z koordinační 
schůzky ze dne 26. 11. 2018 v přiloženém znění .“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č.3/ZM/2/2018 bylo schváleno. 
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 K bodu 9 
Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1963/2 od Státního statku Jeneč 
Město požádalo Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1963/2 v k.ú. 
Řevnice, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m

2
. Na pozemku se nachází místní komunikace se 

zpevněným povrchem – ul. Selecká. Ministerstvo zemědělství již bezúplatný převod městu Řevnice odsouhlasilo. 
Nyní musí bezúplatné nabytí pozemku schválit zastupitelstvo města. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí vlastnického práva k pozemku parc. č. 1963/2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m

2
 od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, IČ: 

00016918, Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, PSČ 163 00.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č.4/ZM/2/2018 bylo schváleno. 
 

 K bodu 10 
Bezúplatné nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu - ul. Škroupova  
Pozemky parc. č. 1963/8 o výměře 71 m

2
, parc. č. 1966 o výměře 190 m

2
, parc. č. 2004/4 o výměře 6 m

2
, parc. č. 

3719 o výměře 790 m
2
, parc. č. 2004/2 o výměře 24 m

2
, parc. č. 2041/1 o výměře 18 m

2
, všechny v obci a k.ú. 

Řevnice (ul. Škroupova, ul. Selecká) jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s nimi má Státní 
pozemkový úřad. Správní odbor podal podnět k majetkoprávnímu vypořádání pozemků se Státním pozemkovým 
úřadem, protože se na těchto pozemcích nacházejí veřejně přístupné komunikace se zpevněným povrchem, 
v pozemcích se dále nachází kanalizační řad v majetku města.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí vlastnického práva k těmto pozemkům v k. ú. Řevnice: 
- parc.č. 1963/8 o výměře 71 m

2
, 

- parc.č. 1966 o výměře 190 m
2
, 

- parc.č. 2004/4 o výměře 6 m
2
, 

- parc.č. 3719 o výměře 790 m
2
, 

- parc.č. 2004/2 o výměře 24 m
2
, 

- parc.č. 2041/1 o výměře 18 m
2
, 

od České republiky – Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, IČ: 01312774.“  

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č.5/ZM/2/2018 bylo schváleno. 
 

 K bodu 11 
Diskuse  
Starosta otevírá diskuzi.  
V diskuzi vystoupili: p. Hebký – stížnost na fungování provizorního sběrného dvora, provoz na komunikaci 
Selecká. p.Kvasnička – zajištění úklidu vozovky po nákladních vozech (v souvislosti s výstavbou kanalizace)  
Reakce Ing. Smrčka – před vánočními svátky by mělo být vše očištěno a kde je potřeba, tak i zaštěrkováno.  
p. Kvasnička – námitka proti způsobu oprav výmolů pracovníky TS v ul. K. Čapka (špatně zvolený pracovní 
postup). Navrhuje řešit opravy těchto typů komunikace jiným způsobem.  Ing. Černý – dotaz zda je na 
provizorním sběrném dvoře možnost ukládání „plechovek“ a olejů z domácnosti. Reakce Ing. Smrčka – nyní tato 
možnost není, bude až po dokončení stavby areálu sběrného dvora. p.Sudek – dotaz, zda město počítá 
s úpravou povrchu vrchní části ul. Nezabudická a Lesní. Použitý recyklát není vhodný pro místní podmínky (voda, 
která se v místě nachází narušuje povrch) p. Kvasnička – doporučuje projít ulice, kde byl recyklát v minulosti 
použit, a zhodnotit stav.  
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 K bodu 12 
Prodej pozemku parc.č. 26 v k.ú. Řevnice  
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 24.9.2018 schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 26 v k.ú. Řevnice, 
zahrada, o výměře 323 m

2 
společnosti Arkadia Praha CZ s.r.o., IČ: 25649922, se sídlem Pražská 22, 252 30 

Řevnice (viz. zápis č. 31). 
Na stanovení tržní hodnoty pozemku parc. č. 26 si město nechalo zpracovat znalecký posudek - k 1. 10. 2018 byl 
pozemek oceněn na 235.790,- Kč. 
Dne 5. 10. 2018 obdrželo město také žádost manželů Lacigových  o prodej tohoto pozemku. 
Manželé Lacigovi vlastní zahradu s rodinným domem (parc. č. 28, resp. parc.č. 27), která přímo sousedí 
s pozemkem parc. č. 26.  
Na pozemku parc. č. 26 se nachází vzrostlý ořešák a vzrostlá douglaska tisolistá. Z důvodu její ochrany město 
objednalo vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku parc. č. 26 tak, že vznikne nový pozemek 
parc. č. 26/1 o výměře 311 m

2
 a pozemek parc. č. 26/2 o výměře 12 m

2
, na kterém se nachází douglaska – viz. 

přiložený geometrický plán a který město nebude nabízet k prodeji. Mezi rohem garáží a rohem nově vzniklého 
pozemku parc. č. 26/2 bude vzdálenost 4,76 m. K pozemku parc. č. 26/2 by mohlo být zřízeno předkupní právo 
pro vítěze dražby (důvod je netříštit vlastnictví, případný prodej by přicházel v úvahu v budoucnosti poté, co by 
pominul důvod ochrany douglasky).      
Vzhledem k tomu, že nyní existují již 2 zájemci o koupi pozemku, je vhodné revokovat usnesení zastupitelstva o 
prodeji pozemku přímo společnosti Arkadia Praha CZ s.r.o. a rozhodnout o novém způsobu prodeje pozemku 
parc. č. 26 (např. obálková metoda, veřejná dražba).  
Pozemek je vzhledem ke své poloze, velikosti a tvaru obtížně obchodovatelný na realitním trhu (samostatně je 
nezastavitelný), lze tedy předpokládat, že o jeho koupi bude mít zájem omezený počet zájemců.  
Jako vhodný postup pro prodej v případě, že jsou známi již dva zájemci, se ukazuje dražba. Uspořádání veřejné 
dražby městem by metodicky vedl Odbor veřejných dražeb MMR, jehož zástupci by se dražby také účastnili. 
Dražební vyhláška s podmínkami dražby musí být vyvěšena na min. 30 dní na tzv. centrální adrese provozované 
Českou poštou. Dražební vyhláška bude zkontrolována MMR a její znění bude předloženo zastupitelstvu ke 
schválení.  
V případě prodeje pozemku veřejnou dražbou je nutné objednat nový znalecký posudek na zjištění tržní ceny 
prodávaného pozemku parc. č. 26/1 o výměře 311 m

2
. 

Elektronická dražba by v tomto případě nebyla vhodná (město nemá svůj elektronický dražební systém a najmout 
dražebníka by bylo vzhledem k nízké odhadní ceně pozemku drahé). 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: Ing. Černý – dotaz na rozdíly obálkové metody a dražby, jako vhodnější pro tento případ se 
mu zdá obálková metoda. p. Kvasnička – co bude s pozemkem, až na něm nebude zmíněná douglaska? pí. 
Lacigová – kdy se dá zhruba předpokládat konání dražby. Ing. Šupáčková – náklady na dražbu?  Reakce na 
všechny dotazy Ing. Smrčka – důvodem pro dražbu je např. kromě pravděpodobného omezeného počtu 
uchazečů, možnost dosáhnout vyšší prodejní ceny. Oddělený pozemek, na kterém je nyní douglaska bude moci 
na základě předkupního práva (bude zapracováno ve smlouvě) odkoupit vítěz dražby. Dražbu bude metodicky 
řídit Ministerstvo pro místní rozvoj a termín konání dražby závisí na přípravě podkladů z jeho strany. Dražební 
vyhlášku poté musí také schválit zastupitelstvo. Náklady jsou v podstatě nulové, neboť město si zajistí konání 
dražby z vlastních zdrojů (zaměstnanci úřadu).  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města ruší usnesení přijaté na zasedání zastupitelstva dne 24. 9. 2018 pod bodem 9 
(schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 26 v k.ú. Řevnice o výměře 323 m

2 
společnosti Arkadia Praha 

CZ s.r.o.) a souhlasí s uspořádáním kamenné veřejné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných 
dražbách, ve znění pozdějších předpisů, na prodej pozemku parc. č. 26/1 o výměře 311 m

2
, který vznikne 

oddělením z pozemku parc. č. 26 v k.ú. Řevnice. Text dražební vyhlášky bude zastupitelstvu předložen ke 
schválení.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Usnesení č.6/ZM/2/2018 bylo schváleno. 
 

 K bodu 13  

Přidělení dotace na rekonstrukci kotelny TJ Sokol Řevnice 
Na město se dne 2. 10. 2018 obrátil spolek Gong, který provozuje v kinosále budovy č.p. 89 kino, se žádostí o 
finanční podporu na spolufinancování rekonstrukce kotelny v budově č.p. 89 ve výši 170.000,- Kč. Budovu č.p. 89 
vlastní TJ Sokol Řevnice. Centrální kotelna je v havarijním stavu a dle odborných posudků další topnou sezonu 
nevydrží. Proto je potřeba přistoupit k její kompletní rekonstrukci (instalace nových kotlů, odkouření kotlů a 
příslušného technického vybavení). Celkové náklady na rekonstrukci kotelny činí 1.183.277,97 Kč (vysoutěžená 
nejvýhodnější nabídka). TJ Sokol Řevnice požádala o dotaci MŠMT a Středočeský kraj. Středočeský kraj přidělil 
TJ Sokol Řevnice dotaci ve výši 500.000,- Kč. Vlastní zdroje tedy činí 683.277,97 Kč. Větší část bude pokryta TJ 
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Sokol Řevnice, spolek Gong z.s. se jako nájemce kina zavázal ke spolufinancování rekonstrukce a to částkou 
170.000,- Kč. Rekonstrukce kotelny je pro chod kina existenční záležitostí. Spolek má coby nezisková organizace 
fungující na bázi nadšenectví omezené finanční možnosti.  
Po konzultaci s krajským úřadem se jako vhodnější než dotace spolku Gong, který následně finanční prostředky 
zašle TJ Sokol Řevnice, jeví jednorázová účelová dotace 150.000,- Kč přímo TJ Sokol Řevnice. Podmínkou 
dotace bude mimo jiné závazek tělovýchovné jednoty nevypovědět nájemní smlouvu, na základě které spolek 
Gong užívá kinosál v budově č.p. 89, a to po dobu 3 let od podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem a TJ Sokol Řevnice. Příjemce dotace musí dále předložit vyúčtování poskytnuté dotace. 
TJ Sokol Řevnice tedy požádala dne 8. 10. 2018 město Řevnice o individuální dotaci ve výši 150.000,- Kč, což je 
část finančních prostředků, které „Sokol“ žádá po spolku Gong na spolufinancování investiční akce. Schválení 
dotace nad 50 tisíc spadá do vyhrazené pravomoci zastupitelstva. 
 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Sudek – dotaz zda má město dlouhodobý finanční plán pro Sokol. Co když za 3 roky 
nebude tento spolek fungovat (poukazuje na nedávnou minulost, kdy se spolek potýkal s finančními problémy).  
Reakce Ing. Smrčka – dlouhodobý plán není, momentálně není ani známo, že by se Sokol ocital ve finanční krizi.  
Dále reagoval Ing. Kozák – popsal dřívější a současný stav rozdělování finančních prostředků pro spolky typu TJ 
Sokol. Ing. Šupáčková vznesla dotaz na Ing. arch. Čermákovou, týkající se studie rekonstrukce budovy č.p. 89 
z nedávné minulosti. Reakce Ing. arch. Čermáková – jednalo se o nástavbu pro komunitní účely, z důvodu 
přetlaku žádostí o dotace nebyla tato dotace přidělena.  

 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 150.000,- Kč pobočnému 
spolku Tělocvičná jednota Sokol Řevnice, IČ: 16949137, se sídlem Opletalova 89, 252 30 Řevnice na 
spolufinancování rekonstrukce kotelny v budově č.p. 89 v Řevnicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
v přiloženém znění.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č.7/ZM/2/2018 bylo schváleno. 
 

 K bodu 14 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich 
využití“ 
Zastupitelstvu města je předkládána ke schválení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu 
Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“ (evidenční číslo smlouvy poskytovatele S-8491/OŽP/2018). 
Středočeský kraj se touto smlouvou zavazuje poskytnout městu Řevnice jednorázovou účelovou neinvestiční 
dotaci ve výši 35.815,- Kč na zřizování nových oplocenek MZD. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: --- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 35.815,- Kč od Středočeského 
kraje na zřizování nových oplocenek MZD a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“ evidenční číslo S-8491/OŽP/2018.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č.8/ZM/2/2018 bylo schváleno. 
 

 K bodu č. 15 
Rozpočtové opatření 6/2018- návrh 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 6/2018, které upravuje schválený 
rozpočet na rok 2018 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 1.261.750,77 Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2018 na straně příjmů 95.308.599,37 (95.309 tisíc Kč) a na straně výdajů 
118.142.123,90 Kč (118.142 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 121.676.653,90 Kč (121.677 tisíc Kč) a 
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s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí 
výdaje 121.676.653,90 Kč (121.677 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených 
v minulých (předchozích) letech.“  
Návrh rozpočtového opatření č. 6/2018 byl finančním výborem projednán 14. 12. 2018. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2018, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2018 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 1.261.750,77,- Kč. Celkem tedy po této úpravě 
činí rozpočet města na rok 2018 na straně příjmů 95.308.599,37 (95.309 tisíc Kč) a na straně výdajů 
118.142.123,90 Kč (118.142 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 121.676.653,90 Kč (121.677 tisíc 
Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků) činí výdaje 121.676.653,90 Kč (121.677 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních 
prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech.“  

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č.9/ZM/2/2018 bylo schváleno. 
 

 K bodu 16 
Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku 2018 
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. 17. 12. 2018) do 
konce roku 2018. Pověření rady města zastupitelstvem města se týká provádění rozpočtových opatření 
navazujících na rozpočtová opatření státního rozpočtu nebo kraje v době od posledního zasedání zastupitelstva 
města do konce roku. 
Odbor dozoru a kontroly Středočeského kraje, vzhledem k objemu výdajů města doporučil v zájmu včasného 
schvalování a provádění rozpočtových opatření, zejména před koncem účetního období roku 2018, 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: ---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením a provedením nezbytných rozpočtových opatření 
za rok 2018 v období měsíce prosince 2018 a ledna 2019, 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 2018 v období měsíce prosince 2018 a ledna 2019 (do 
účetní závěrky 2018) a to po projednání ve finančním výboru.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č.10/ZM/2/2018 bylo schváleno. 
 

 K bodu č.17 
Úvěrové smlouvy na předfinancování investic  
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 24. 9. 2018 (viz. zápis č.31) schválilo nabídku České spořitelny na 
financování investičních dotačních projektů města: „Přednádraží II. etapa (14 mil. Kč, úrok 1,95 %)“, „Rozšíření 
ČOV a kanalizace (28 mil. Kč, úrok 2,45 %)“ (Pod Vrážkou) a „Sběrný dvůr Řevnice (17,5 mil. Kč, úrok 1,85 %)“. 
 Úvěry budou sloužit k vyrovnání časové disproporce mezi vynaloženými výdaji dodavatelům a příjmy ze 
schválených dotačních titulů. Výše jednotlivých úvěrů koresponduje s výší schválených dotací. Spoluúčast města 
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na jednotlivých projektech bude pokryta z vlastních peněžních prostředků. Zastupitel Libor Kvasnička doporučil 
učinit ještě jednu nezávislou poptávku u jiného peněžního ústavu.  
Před získáním druhé nezávislé nabídky ČNB zvýšila úrokové sazby a nabídka České spořitelny se stala 
neaktuální. 
Město tedy učinilo novou poptávku u dvou bank. Komerční banka předložila nabídku dne 1. 11. 2018 a Česká 
spořitelna předložila nabídku dne 5. 11. 2018. 
Úvěr na předfinancování stavební akce „Přednádraží“ je požadován ve výši 14 mil. Kč – Komerční banka nabídla 
úrokovou sazbu 2,17 % a Česká spořitelna nabídla úrokovou sazbu 2,13 %. 
Úvěr na předfinancování stavební akce „ČOV a kanalizace“ je požadován ve výši 28 mil. Kč – Komerční banka 
nabídla úrokovou sazbu 2,27 % a Česká spořitelna nabídla úrokovou sazbu 2,48 %. 
Úvěr na předfinancování stavební akce „Sběrný dvůr“ je požadován ve výši 17,5 mil. Kč – Komerční banka 
nabídla úrokovou sazbu 1,99 % a Česká spořitelna nabídla úrokovou sazbu 2,13 %. 
V ostatních parametrech jsou nabídky srovnatelné.  
Z důvodů opakování výběrového řízení na dodavatele stavby, na akci Přednádraží, nebude v tuto chvíli úvěrové 
předfinancování řešeno. Žádost bude podána až po uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. Stejně tak je 
plánován úvěr u rekonstrukce budovy II. stupně ZŠ.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: Ing. Smrčka doplnil informaci pro zastupitele, že částky úvěrů jsou nastaveny jako 
maximální, myslí si, že čerpání v plné výši nebude potřeba. Úroky jsou počítány jen z vyčerpané částky. Město si 
bude muset u KB zřídit účet (což je většinou normální požadavek každého peněžního ústavu). 

 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s Komerční banky a.s., se sídlem Na Příkopě 
33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 na úvěrové předfinancování dotačních prostředků na „Rozšíření 
ČOV a kanalizace (úvěr 28 mil. Kč, úrok 2,27 %)“ (Pod Vrážkou) a na „Sběrný dvůr Řevnice (úvěr 17,5 mil. 
Kč, úrok 1,99 %).“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č.11/ZM/2/2018 bylo schváleno. 
 

 K bodu č.18 
Rozpočet 2019-návrh  
Zastupitelstvu města je předkládán k projednání návrh rozpočtu na rok 2019. Tento návrh rozpočtu byl zároveň 
zaslán finančnímu výboru dne 30. 11. 2018 k projednání a případným připomínkám. Předložený rozpočet na rok 
2019 je konstruován jako schodkový. Na příjmové straně ve výši 80.285 tisíc Kč (80.285.240,- Kč) a na výdajové 
straně ve výši 114.751 tisíc Kč (114.750.710 Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 
(8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 118.285 tisíc Kč (118.285.240,- 
Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků) činí výdaje 118.285 tisíc Kč (118.285.240,- Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků 
uspořených v minulých (předchozích) letech. Rezerva je ve výši 2.676 tisíc Kč (2.675.539,20 Kč). 
Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 2019 budou řešeny v rámci rozpočtových opatření. 
Investice a opravy jsou součástí plánu investic a oprav na rok 2019 a budou zapracovány do rozpočtu na rok 
2019 po projednání ve FV dne 6.12.2018 a schválení zastupitelstvem města. Rada města na svém jednání dne 
5.12.2018 (viz. zápis č. 4) doporučila návrh rozpočtu na rok 2019 ke schválení zastupitelstvu města. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: p. Kvasnička – vyjádření k rozpočtu. Své fungování ve finančním výboru nevidí jako 
politické, proto nemá důvod nesouhlasit se závěry FV. Z pohledu zastupitele ale dlouhodobě s některými výdaji 
nesouhlasí a vidí je spíše jako politické rozhodnutí. Ing. Černý – dotaz k rozpočtu pro kulturní středisko, dotaz ke 
smlouvám a rozpočtu týkající se činnosti městské policie v rámci služeb pro okolní obce.  
Reakce Ing. Smrčka – činnost městské policie by smlouvy s okolními obcemi měly pokrýt, představa fungování 
byla a je vytvořit celistvý okrsek čítající cca 8-9 strážníků, kteří by pokryli provoz 24/7. Od počátku obnovení 
činnosti MP se vědělo, že nejde o výdělečnou činnost.  
Ing. Černý – dotaz na méně naplánovaných finančních prostředků na místní komunikace, schodek 34 mil. je 
velký. Ing. Smrčka – v roce 2019 se předpokládá velká investice do rekonstrukce komunikace II/115.  
p. Kvasnička – rozpočet vidí jako přiměřeně konzervativní, ale neposkytující dostatečný výhled do dalších let. 
Nejsou zde započteny některé investice, vidí jen rok dopředu. Rád by měl k dispozici rozpočtový výhled včetně 
investic.  
 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 



9 

 

Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2019 jako schodkový, na příjmové straně ve výši 80.285 
tisíc Kč (80.285.240,- Kč) a na výdajové straně ve výši 114.751 tisíc Kč (114.750.710,- Kč.) bez financování 
třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech) činí příjmy 118.285 tisíc Kč (118.285.240,- Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 
(8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 118.285 tisíc Kč 
(118.285.240,- Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých 
(předchozích) letech. Rezerva je ve výši 2.676 tisíc Kč (2.675.539,20 Kč). 
Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 2019 budou řešeny v rámci rozpočtových opatření.“ 

Pro: 9 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 3 Zastupitelů 

Usnesení č.12/ZM/2/2018 bylo schváleno. 
 

 K bodu č. 19 
Různé  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Zastupitel Libor Kvasnička předkládá požadavek hlasovat o jeho návrhu na vypracování efektivnějších oprav 
prašných komunikací.   
Zastupitelé nevznesli žádné připomínky a nepožadují žádné podkladové materiály pro projednání, proto starosta 
dává hlasovat o návrhu usnesení v navrženém znění.  
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice ukládá radě města vypracování návrhu efektivnějších oprav prašných 
komunikací.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Usnesení č.13/ZM/2/2018 bylo schváleno. 
 

 K bodu č. 20 
Závěr 
Na závěr popřál starosta všem zastupitelům a přítomným občanům klidné prožití vánočních svátků a mnoho 
štěstí a zdraví do roku 2019. Oznámil také, že další zasedání zastupitelstva města se uskuteční dne 18.2.2019 
Vtvořit plán ZM na rok 2019 
 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva města dne 17. 12. 2018  ve  20 :30 hodin. 
 
 
V Řevnicích dne 17. Prosince 2018 
 
Zapsala: Petra Karešová  
 
 

        Ověřovatelé zápisu: 
                  

 

 

 

 

………………………………..                                                   …………………………………… 
       Ing. Pavel Černý                                        Ing. Kateřina Šupáčková 

 
 
 
 
 

 
 

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

                                                                    Starosta 
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USNESENÍ 
 přijatá na zasedání Zastupitelstvo města Řevnice č. 2 dne 17. prosince 2018 

 
 
 
Usnesení č. 1/ZM/2/2018 
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č.2 o 20 
bodech v navrženém znění : 
 
1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení programu  
4) Zpráva o činnosti rady města 
5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
6) Zpráva o činnosti finančního výboru 
7) Volba člena výboru pro územní plán 
8) Schválení činnosti výboru pro územní plán  
9) Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1963/2 od Státního statku Jeneč  
10) Bezúplatné nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu - ul. Škroupova 
11) Diskuze (45 minut) 
12) Prodej pozemku parc. č. 26 v k.ú. Řevnice  
13) Přidělení dotace na rekonstrukci kotelny TJ Sokol Řevnice 
14) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro 

poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a 
způsobu kontroly jejich využití“ 

15) Rozpočtové opatření 6/2018 - návrh 
16) Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku 

2018 
17) Úvěrové smlouvy na předfinancování investic  
18) Rozpočet 2019 - návrh 
19) Různé 
20) Závěr 
 
 

Usnesení č. 2/ZM/2/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem výboru pro územní plán Ing. arch. Lukáše Vacka.“ 
 
Usnesení č. 3/ZM/2/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje činnost výboru pro územní plán dle zápisu z koordinační 
schůzky ze dne 26. 11. 2018 v přiloženém znění .“ 
 
Usnesení č. 4/ZM/2/2018 
„Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí vlastnického práva k pozemku parc. č. 1963/2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m

2
 od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, IČ: 

00016918, Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, PSČ 163 00.“ 
 
Usnesení č. 5/ZM/2/2018 
„Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí vlastnického práva k těmto pozemkům v k. ú. Řevnice: 
- parc.č. 1963/8 o výměře 71 m

2
, 

- parc.č. 1966 o výměře 190 m
2
, 

- parc.č. 2004/4 o výměře 6 m
2
, 

- parc.č. 3719 o výměře 790 m
2
, 

- parc.č. 2004/2 o výměře 24 m
2
, 

- parc.č. 2041/1 o výměře 18 m
2
, 

od České republiky – Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, IČ: 01312774.“  
 
Usnesení č. 6/ZM/2/2018 
„Zastupitelstvo města ruší usnesení přijaté na zasedání zastupitelstva dne 24. 9. 2018 pod bodem 9 
(schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 26 v k.ú. Řevnice o výměře 323 m

2 
společnosti Arkadia Praha 

CZ s.r.o.) a souhlasí s uspořádáním kamenné veřejné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných 
dražbách, ve znění pozdějších předpisů, na prodej pozemku parc. č. 26/1 o výměře 311 m

2
, který vznikne 

oddělením z pozemku parc. č. 26 v k.ú. Řevnice. Text dražební vyhlášky bude zastupitelstvu předložen ke 
schválení.“ 
 
 
Usnesení č. 7/ZM/2/2018 
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„Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 150.000,- Kč pobočnému 
spolku Tělocvičná jednota Sokol Řevnice, IČ: 16949137, se sídlem Opletalova 89, 252 30 Řevnice na 
spolufinancování rekonstrukce kotelny v budově č.p. 89 v Řevnicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
v přiloženém znění.“ 
 
Usnesení č. 8/ZM/2/2018 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 35.815,- Kč od Středočeského 
kraje na zřizování nových oplocenek MZD a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Středočeského kraje dle „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“ evidenční číslo S-8491/OŽP/2018.“ 
 
Usnesení č. 9/ZM/2/2018 
„Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2018, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2018 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 1.261.750,77,- Kč. Celkem tedy po této úpravě 
činí rozpočet města na rok 2018 na straně příjmů 95.308.599,37 (95.309 tisíc Kč) a na straně výdajů 
118.142.123,90 Kč (118.142 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 121.676.653,90 Kč (121.677 tisíc 
Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků) činí výdaje 121.676.653,90 Kč (121.677 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních 
prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech.“  
 
Usnesení č. 10/ZM/2/2018 
„Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením a provedením nezbytných rozpočtových opatření 
za rok 2018 v období měsíce prosince 2018 a ledna 2019, 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 2018 v období měsíce prosince 2018 a ledna 2019 (do 
účetní závěrky 2018) a to po projednání ve finančním výboru.“ 
 
Usnesení č. 11/ZM/2/2018 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s Komerční banky a.s., se sídlem Na Příkopě 
33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 na úvěrové předfinancování dotačních prostředků na „Rozšíření 
ČOV a kanalizace (úvěr 28 mil. Kč, úrok 2,27 %)“ (Pod Vrážkou) a na „Sběrný dvůr Řevnice (úvěr 17,5 mil. 
Kč, úrok 1,99 %).“ 
 
Usnesení č. 12/ZM/2/2018 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2019 jako schodkový, na příjmové straně ve výši 80.285 
tisíc Kč (80.285.240,- Kč) a na výdajové straně ve výši 114.751 tisíc Kč (114.750.710,- Kč.) bez financování 
třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech) činí příjmy 118.285 tisíc Kč (118.285.240,- Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 
(8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 118.285 tisíc Kč 
(118.285.240,- Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých 
(předchozích) letech. Rezerva je ve výši 2.676 tisíc Kč (2.675.539,20 Kč). 
Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 2019 budou řešeny v rámci rozpočtových opatření.“ 
 
Usnesení č. 13/ZM/2/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice ukládá radě města vypracování návrhu efektivnějších oprav prašných 
komunikací.“ 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………       ……………………………….. 
    

Ing. Tomáš Smrčka         Ing. arch. Alice Čermáková 
starosta           místostarostka 

 


