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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 5. 8. 2019 v budově Zámečku, č.p. 29, Řevnice 

 
 
Přítomní zastupitelé: Bc. Cvanciger Miroslav, Ing. arch. Čermáková Alice, Ing. Černý Pavel, MUDr. Dercová 
Jaroslava, Ing. Hartmann Petr, Hrubý Vratislav, Chroust Jan (19.03), Kovářová Iveta, Ing. Kozák Petr (19.06), 
Kvasnička Libor, Ing. Lojda Jan Ph.D, Ing. Řezáč Roman, Ing. Smrčka Tomáš, Ing. Šupáčková Kateřina, Ing. 
arch. Tlustý Josef  
Omluvení zastupitelé:  ---- 
Nepřítomní zastupitelé: ---- 
Host: Ing. David Kodym –EKOS Řevnice 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  5. 8. 2019            v   19:01 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  5. 8. 2019            ve 23:05 hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 18 občanů. 
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) Zpráva o činnosti výboru pro územní plán 
8) Výsledky hospodaření společnosti EKOS za rok 2018 a výroční zpráva  
9) Převod majetku společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. na město Řevnice 
10) Smlouva o společné investici, založení vodohospodářského družstva 
11) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 
Řevnice. 

12) Nabídka k odkupu od Le-Investment, spol. s r.o. – pozemky parc.č. 3073 a parc.č. 2732/6 
13) Diskuse 
14) Nabídka úvěru na předfinancování investiční dotační akce – Přednádraží II.  
15) Nabídka úvěru na financování investiční akce – Rekonstrukce komunikací  
16) Smlouva o finančním příspěvku a darovací smlouva - ul. Podbrdská 
17) Prodej pozemku parc.č. 1963/21 
18) Koupě pozemků – lokalita „Za vodou“, ul. Karlštejnská 
19) Přijetí dotace od Středočeského kraje – Za hudbou do lesa 
20) Přijetí dotace od OPŽP – na akci „Retence vody u ZŠ v Řevnicích“ 
21) Přijetí dotace ze SZIF – na akci „Lesní cesta Strážný vrch“ 
22) Rozpočtové opatření č. 2/2019 - návrh 
23) Různé 
24) Závěr 
 

Průběh zasedání zastupitelstva 
 

 K bodu 1  
Zahájení 
Jednání Zastupitelstva města Řevnice zahájil starosta města Ing. Tomáš Smrčka v 19:01 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 13. 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 diskusního příspěvku předstupovali k diskusnímu místu vybavenému mikrofonem 
 
19:03  příchod zastupitele p.Chrousta, přítomno 14 zastupitelů   
 

 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. 
 

Zápis  č. 6 
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Starosta určil ověřovateli zápisu pana Libora Kvasničku a Ing. Pavla Černého a návrhovou komisi ve složení Ing. 
arch. Josef Tlustý a Ing. arch. Alice Čermáková.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
19:06  příchod zastupitele Ing.Kozáka, přítomno 15 zastupitelů   
 

 K bodu 3 
Schválení programu  
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a 
informací zveřejněnou na úřední desce. Vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění nebo na vypuštění bodů 
z programu zasedání zastupitelstva. Další návrhy nebyly vzneseny.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu programu zasedání v tomto znění: 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 6 o 24 
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) Zpráva o činnosti výboru pro územní plán 
8) Výsledky hospodaření společnosti EKOS za rok 2018 a výroční zpráva  
9) Převod majetku společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. na město Řevnice 
10) Smlouva o společné investici, založení vodohospodářského družstva 
11) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 
Řevnice. 

12) Nabídka k odkupu od Le-Investment, spol. s r.o. – pozemky parc.č. 3073 a parc.č. 2732/6 
13) Diskuse 
14) Nabídka úvěru na předfinancování investiční dotační akce – Přednádraží II.  
15) Nabídka úvěru na financování investiční akce – Rekonstrukce komunikací  
16) Smlouva o finančním příspěvku a darovací smlouva - ul. Podbrdská 
17) Prodej pozemku parc.č. 1963/21 
18) Koupě pozemků – lokalita „Za vodou“, ul. Karlštejnská 
19) Přijetí dotace od Středočeského kraje – Za hudbou do lesa 
20) Přijetí dotace od OPŽP – na akci „Retence vody u ZŠ v Řevnicích“ 
21) Přijetí dotace ze SZIF – na akci „Lesní cesta Strážný vrch“ 
22) Rozpočtové opatření č. 2/2019 - návrh 
23) Různé 
24) Závěr 

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č. 1/ZM/6/2019 bylo schváleno. 
 

 K bodu 4 
Zpráva o činnosti rady města  
Rada města Řevnice se v období 25.4.2019 – 3.7.2019  sešla 9 krát a projednala body, které jsou obsaženy v  
zápisech č. 23 – č. 31.  
Písemná forma zprávy o činnosti rady města byla zastupitelům zaslána v podkladech jako samostatný materiál. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
p.Kvasnička – dotaz k záměru podání dotace na nákup vyvážečky do lesa? Reakce Ing. Smrčka a Ing. Lojda – 
záměr je iniciován požadavkem správy lesa z důvodu velkého množství těženého dřeva, špatného prodeje a 
nedostatku pracovních sil (externí pracovníci k likvidaci kalamity). Výsledným záměrem by měla být schopnost 
města vytěžené dřevo zpracovat k prodeji jak formou prodeje na pilu nebo jako palivové dřevo vlastní silou.  
p.Chroust – dotaz zda se bude přijímat další pracovník? Ing. Smrčka – do budoucna tuto možnost nevylučuje.  
MUDr. Dercová – dotaz na úspěšnost zalesňování? Ing.Lojda –v letošním roce je zalesňování celkem úspěšné, 
kalamitní stav umožňuje i změnu struktury lesa pro další léta.  
 
 
 „Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 25.4. 2019 – 3.7. 
2019“ 
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 K bodu 5 
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
Starosta požádal předsedu výboru Ing. Černého o přednesení zprávy o činnosti kontrolního výboru. 
Schůzka kontrolního výboru proběhla dne 10.6.2019. Členové diskutovali o zaměření budoucích kontrol (okruhy 
jsou uvedeny v zápisu ze schůzky) a pověřili předsedu výboru, aby vyžádal od města potřebné podklady 
k provedení výše zmíněných kontrol.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----- 
 
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru“ 
 

 K bodu 6:  
Zpráva o činnosti Finančního výboru 
Starosta požádal předsedu výboru Ing. Hartmanna o přednesení zprávy. 
Schůzka finančního výboru proběhla dne 29.7.2019. Výbor projednával návrh rozpočtového opatření č.2/2019, 
které doporučil zastupitelstvu ke schválení a dále záměr přijetí bankovních úvěrů. Finanční výbor požaduje, aby 
ekonomický odbor připravil seznam všech otevřených úvěrů, ve kterém bude u každého uvedena jeho splatnost a 
roční výše splátek a seznam hlavních plánovaných investičních akcí města s výhledem na min. 2 roky.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ----- 
 
 „Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru“ 
 

 K bodu 7 
Zpráva o činnosti výboru pro územní plán 
Starosta požádal předsedu výboru Ing. arch. Tlustého o přednesení zprávy. 
Výbor pro územní plán se sešel od posledního zasedání zastupitelstva ve dnech: 7.5.2019 – dílna se zájemníky 
k území bývalé Eurovie, 27.5.2019 – projekt a předběžná prezentace PPO Řevnice – lokalita Na Jamách, 
3.6.2019 – výboru byla předložena variantní ekonomická analýza zastavitelnosti území (areál bývalé Eurovie), 
17.6.2019 – doplněná ekonomická analýza k projednání (nově zařazeny počty osob a parkovacích míst), 
20.6.2019 – členové výboru se zúčastnili veřejného participačního setkání k území bývalé Eurovie a 27.6.2019  - 
výbor se zabýval předloženým stanoviskem opozice a zástupců petičního výboru týkající se dalšího vyjednávání 
o využití bývalého areálu Eurovie a dále výstupy z participačního setkání. Zápisy ze všech schůzek je přiložen 
v podkladových materiálech.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
pí. Ulrychová – dotazy k projektu optimalizace trati Praha – Beroun –varianty návrhů s podjezdem či bez 
podjezdu, dále dotaz na zveřejnění výsledků setkání se zástupci společností SUDOP a SŽDC na webu města, 
stanoviska z Povodí Vltavy k projektu? Reakce Ing. Smrčka – vysvětlení vývoje a aktuální situace ohledně 
projektu optimalizace trati. Projekt je rozdělen na 3.etapy, každá etapa se řeší zvlášť. Prezentace 25.4.2019 byla 
úvodní představení zahájení projektu. V minulém týdnu přišlo městu oznámení o zahájení řízení o vlivu záměru 
stavby na životní prostředí (EIA), k projektu je možné se vyjádřit ve lhůtě 30 dnů a je k nahlédnutí na webových 
stránkách CENIA, dále bude následovat zapracování připomínek a zahájení stavebního řízení. p.Kvasnička 
doplňuje, že projekty vznikly cca v letech 2012-2014 a v z této doby budou zřejmě vyjadřovací zprávy, které má 
paní Ulrychová k dispozici. Tyto projekty již nejsou aktuální. 
Ing. Černý – V zadání ÚP není stanoveno konkrétní využití lokality Eurovia. Proč se tedy prodlouží tvorba 
územního plánu, když se navrhovaná obytná či smíšená zástavba změní na drobnou nerušící výrobu? Ing. Tlustý 
- současně navržený stav již prošel schvalováním dotčených orgánů. Při změně návrhu by toto schvalování 
muselo proběhnout znovu. 
 
.  „Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro územní plán“ 
 

 K bodu 8 
Výsledky hospodaření společnosti EKOS za rok 2018 a výroční zpráva  
Rada města na svém jednání dne 5.6.2019 (zápis č. 27) projednala a schválila řádnou účetní závěrku společnosti 
EKOS Řevnice, spol. s r.o. za rok 2018, předloženou jednatelem společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. Ing. 
Kodymem. Účetní závěrka byla ověřena městem určeným nezávislým auditorem, jehož zpráva je součástí 
podkladového materiálu.  
Podle předložených výsledků hospodaření byl plán pro rok 2018 splněn (viz. Průvodní zpráva). Členění výsledků 
jednotlivých středisek je patrné v tabulce, která je součástí podkladového materiálu, zároveň je pro informaci 
přílohou i výsledek porovnání všech položek výpočtu cen vodného a stočného za rok 2018 ve smyslu § 36 odst. 5 
zákona o vodovodech a kanalizacích. V souvislosti s uzavřením hospodaření předchozího roku bylo třeba 
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rozhodnout o vypořádání HV. Ing. Kodym navrhuje uhrazení plánu odpovídající ztráty roku 2018 dle níže uvedené 
tabulky:  
 

Nerozdělený zisk minulých let (účet 428015)  ………………….. 10 788 232,07  
 
Výsledek hospodaření roku 2018 (ztráta)       …………………..   -458 545,80  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nerozdělený zisk po vypořádání výsledků      ……………         10 329 686,27  
 

Dále v návaznosti na předloženou účetní závěrku byla předložena a radou města schválena také výroční zpráva 
společnosti EKOS Řevnice za rok 2018. 
Starosta požádal přítomného Ing. Davida Kodyma o přednesení komentáře k bodu č.8 a zodpovězení dotazů 
zastupitelů.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
MgA. Reslová – dotaz na inzerci pracovního místa, pozice hlavní montér (spol. EKOS)? Provoz ČOV resp. 
přepojení do normálního provozu. Reakce Ing. Kodym – inzerce – vytvoření náhrady za pracovníka 
v předdůchodovém věku, ČOV – čistírna má omezený provoz, aktuálně jsou vydávány povolenky a jsou 
nastaveny mírnější limity, vše je spojeno se spouštěním nových čerpacích stanic a udržením co nejlepšího stavu 
v době stavebních prací. MgA. Reslová – doplnění dotazu – kvalita vody pro koupání v Dobřichovicích? Ing. 
Kodym – obce v okolí byly upozorněny na možnost zhoršené kvality vody, další postup je již na jednotlivých 
obcích.  
 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. 
s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, Řevnice za rok 2018 a výroční zprávu za rok 2018.“ 
 

 K bodu 9 
Převod majetku společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. na město Řevnice 
Zastupitelstvu je předkládáno k projednání a ke schválení úplatné nabytí nemovitých a movitých věcí do majetku 
města Řevnice od společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o., Na Bořích 1077, Řevnice, IČ: 47551828. Předkládán je 
návrh kupní smlouvy, znalecké posudky na ocenění převáděného majetku a analýza finančních a daňových 
dopadů převodu. Cílem je převést veškerý majetek, který nesouvisí s provozováním vody a kanalizace, do 
majetku města, vyřešit dlouhodobé závazky společnosti EKOS vůči městu a připravit společnost EKOS Řevnice 
spol. s r.o. na budoucí likvidaci.  
Kupní cena za převáděné věci byla sjednána na 5.873.034,- Kč a zahrnuje v sobě daň z přidané hodnoty. Kupní 
cena byla sjednána na základě znaleckých posudků vypracovaných Hanou Moulíkovou, IČ: 46841695 a 
společností BENE FACTUM a.s., IČ: 27922677. 
Majetek, který souvisí s provozováním vody a kanalizace, převede společnost EKOS do družstva nově 
zakládaného společně městem Řevnice, obcí Zadní Třebaň a obcí Hlásná Třebaň (předpoklad do 31.12. 2019). 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
p.Kvasnička – dlouhodobě nepreferuje, aby došlo k převodu pozemků pod skládkou do vlastnictví města, proto 
avizuje negativní hlasování v tomto bodě.  
Ing. Smrčka – informace k rozdělení současných činností spol. EKOS – odpadové hospodářství bude převedeno 
pod město v plném rozsahu, voda a kanalizace – nově založené vodohospodářské družstvo. Dlouhodobým cílem 
je snížení nákladů na provoz.  
Ing. Šupáčková – dotaz zda se pod město převede majetek i zaměstnanci? Reakce Ing. Smrčka – pod město 
bude převedena pouze současná administrativní síla a jeden člověk jako obsluha (sběrný dvůr).  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí nemovitých a movitých věcí uvedených v kupní smlouvě, 
která je přílohou tohoto usnesení, do vlastnictví města Řevnice od společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o., 
Na Bořích 1077, Řevnice, IČ: 47551828 za celkovou kupní cenu 5.873.034,- Kč vč. DPH (dle znaleckého 
posudku č. 6332-143/19 vypracovaného Hanou Moulíkovou a č. 137-008/19 vypracovaného společností 
BENE FACTUM a.s.) a uzavření přiložené kupní smlouvy.“  

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: 2 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 3 Zastupitelů 

Usnesení č. 2/ZM/6/2019 bylo schváleno. 
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 K bodu 10  
Smlouva o společné investici, založení vodohospodářského družstva 
Radě města je předkládán návrh na uzavření Smlouvy o společné investici mezi obcemi Řevnice, Hlásná Třebaň 
a Zadní Třebaň, která řeší vzájemné finanční příspěvky na realizovanou modernizaci a rozšíření kapacity čistírny 
odpadních vod z dotačního programu OPŽP. Čistírna odpadních vod (ČOV) bude rozšířena na celkovou kapacitu 
6103 obyvatel, z toho pro město Řevnice je vyčleněna kapacita pro 4500 obyvatel, pro obec Zadní Třebaň je 
vyčleněna kapacita pro 1130 obyvatel a pro obec Hlásná Třebaň (část Rovina) je vyčleněna kapacita pro 473 
obyvatel. Výše příspěvku jednotlivých obcí bude určen jako podíl na spoluúčasti dotace schválené 
poskytovatelem dotace z výše konečných uznatelných nákladů na modernizaci a rozšíření ČOV a bude vypočten 
podle přílohy č. 1 Smlouvy o společné investici.  
Dále je radě města předkládán návrh stanov Dolnoberounského vodohospodářského družstva, jehož 
zakládajícími členy bude město Řevnice, obec Zadní Třebaň a obec Hlásná Třebaň a založeno bude za účelem 
společného provozování čistírny odpadních vod města Řevnice, zařízení na jímání a úpravu vody města Řevnice 
a ostatních vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zúčastněných obcí.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:   
p.Kvasnička – se společnou investicí nemá problém,ale vidí ho ve způsobu fungování družstva (resp. hlasování), 
kdy je potřeba k odsouhlasení všech skutečností min. počet 3 obce, pokud tedy někdo vystoupí z družstva, 
družstvo nebude moci dále fungovat. Je potřeba také vypsat výběrové řízení nejen na vedoucího pracovníka 
(ředitel,předseda ….), ale také zajistit nějaký kontrolní orgán. Další dotaz byl směrován na shodné účtování 
vodného a stočného (jedna tarifní oblast).  
Reakce Ing. Smrčka – kontrolní činnost by byla zajištěna zřejmě zástupci jednotlivých obcí, uvažuje se pouze o 
jedné manažerské funkci (zřejmě předseda). Ing. Kodym – doplnění a vysvětlení fungování principu jedné tarifní 
oblasti (výhody,rozdělení jednotlivých položek stočného), dále Ing. Kodym hovořil o variantách způsobů rozdělení 
podílů jednotlivých oblastí, rozdělování nájemného a odpovídal na další dotazy p.Kvasničky na stavu 
vodotěsnosti na přivaděči, rozdělení spotřeby vody (předávací místa), případná dostavba dalších předávacích 
míst. Ing. Lojda – dotaz na vydatnost zdrojů vody do budoucna? Ing. Kodym –výroční zpráva obsahuje graf, 
reálně jsou nyní k dispozci 3 vrty, jedna studna u Letovského mostu a prameniště Kejná. MUDr. Dercová – dotaz, 
zda navýšení ceny vodného a stočného bude i nadále schvalovat zastupitelstvo města? Ing.Kodym – tento úkon 
bude i nadále řešit zastupitelstvo.  
 
Starosta dává hlasovat o návrzích usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o společné investici mezi městem Řevnice, obcí Zadní 
Třebaň a obcí Hlásná Třebaň na modernizaci a rozšíření kapacity čistírny odpadních vod ve městě 
Řevnice z dotačního programu OPŽP ve znění, které je přílohou usnesení.“ 

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č. 3/ZM/6/2019 bylo schváleno. 
 
„Zastupitelstvo města schvaluje založení Dolnoberounského vodohospodářského družstva, jehož 
zakládajícími členy bude město Řevnice, obec Zadní Třebaň a obec Hlásná Třebaň a založeno bude za 
účelem společného provozování čistírny odpadních vod města Řevnice, zařízení na jímání a úpravu vody 
města Řevnice a ostatních vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zúčastněných obcí.“  

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: 1 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Usnesení č. 4/ZM/6/2019 bylo schváleno. 
 
„Zastupitelstvo města schvaluje Stanovy Dolnoberounského vodohospodářského družstva ve znění, 
které je přílohou usnesení.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: 1 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 3 Zastupitelů 

Usnesení č. 5/ZM/6/2019 bylo schváleno. 
 

 K bodu 11: 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 
Řevnice 
Zastupitelstvu města je předkládáno k projednání vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Řevnice.  
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Vyhláška byla připravena z důvodu rozšíření výčtu složek  komunálních odpadů, které musejí být soustřeďovány 
odděleně (od 1.1.2020 mají obce povinnost zajistit oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků od občanů, v nyní 
platné vyhlášce také není uveden textil a nápojové kartony). Nově již nejsou ve vyhlášce vyjmenována stanoviště 
se sběrnými nádoby, ale je v ní uvedeno, že výčet stanovišť je zveřejněn na webových stránkách města.   
Vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2015  o zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 
Řevnice.  
Předložené znění vyhlášky bylo odsouhlaseno Odborem kontroly a dozoru Ministerstva vnitra. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:   
p.Kvasnička – řeší tato vyhláška limity na odpady? Reakce Ing. Smrčka – tato vyhláška ne. 
 
20.49 – odchod Ing. Kozák, přítomno 14 zastupitelů  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 1/2019, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Řevnice ve znění, které je přílohou usnesení.“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Usnesení č. 6/ZM/6/2019 bylo schváleno. 
 
20.51 – příchod Ing. Kozák, přítomno 15 zastupitelů  
 

 K bodu 12:  
Nabídka k odkupu od Le-Investment, spol. s r.o. – pozemky parc.č. 3073 a parc.č. 2732/6 
Společnost Le-Investment, spol. s r.o. vlastní pozemky parc.č. 3073 a parc.č. 2732/6 v k.ú. Řevnice, které nabízí 
k odkoupení, případně výměně.   
Pozemek parc.č. 3073 má výměru 4025 m

2
, v současné době ho má v pronájmu zapsaný spolek Řevnice - Za 

vodou a je využíván jako veřejný prostor tzv. „Plácek za vodou“. V návrhu nového územního plánu je veden jako 
území pro parky a hřbitovy s hlavním využitím pro okrasnou a udržovanou veřejně přístupnou zeleň 
v zastavitelném území sídla, zeleň pro krátkodobou rekreaci a také hřbitovy. 
Pozemek parc.č. 2732/6 má výměru 14993 m

2
 a nachází se na něm část fotbalového hřiště. V návrhu nového 

územního plánu je veden jako území určené pro sport a rekreaci s hlavním využitím pro nekrytá hřiště, 
sportoviště, odstavné a parkovací plochy pro místní sport a rekreaci, rekreační objekty, klubovny. 
S vlastníkem pozemků starosta osobně jednal dvakrát před čtyřmi roky, závěr jednání byl tehdy takový, že 
pozemky v Řevnicích koupil Ing. Xuan Long Le (jednatel a společník Le-Investment) jako investici k výstavbě za  
5 mil. Kč a v případě prodeje chce tyto pozemky prodat za cenu bez ztráty, tedy za kolik je koupil. Z katastru 
nemovitostí se městu podařilo získat tato informace: pozemky v lokalitě „Za vodou“ koupila firma Le-Investment  
v roce 2001 za 3,0 mil. Kč a pozemky v lokalitě „Pod lesem“ koupil jako fyzická osoba Ing. Xuan Long Le za 2,0 
mil. Kč v roce 1997. Informace, že pozemky byly pořízeny za cenu   5,0 mil. Kč byla ověřena. Část pozemků 
v lokalitě „Pod lesem“ prodal Ing. Xuan Long Le v roce 2000 za cenu 3.600.000,- Kč a zbylou část v roce 2018 za 
cenu 881.100,- Kč. Celkem tedy již prodal pozemky v hodnotě 4.481.100,- Kč. Vzhledem k  výše uvedenému je 
tedy navrhováno, aby město podalo nabídku na odkup pozemku parc.č. 3073 o výměře 4025 m

2
 a části pozemku 

parc.č. 2732/6, který tvoří veřejně přístupnou cestu za cenu 500.000,- Kč. Na základě jednání rady města se 
zástupci fotbalového oddílu FK Slavoj Řevnice z.s. je dále navrženo, aby město podpořilo snahu fotbalového 
oddílu získat pozemky pod fotbalovým hřištěm s pomocí dlouhodobé zápůjčky poskytnuté městem (při jednání 
byla deklarována zástupci fotbalového oddílu možnost roční splátky 90-100 tis. Kč) pod podmínkou, že fotbalový 
oddíl si předem písemnými dohodami sjedná možnost odkupu zbylého majetku tvořícího hřiště a potřebné 
zázemí (šatny a sprchy).  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
p. Sýkora, zástupce FK Slavoj Řevnice z.s. – doplnil informace podané Ing. Smrčkou, ohledně stavu fungování 
spolku a oslovení majitelů ostatních částí pozemku na kterých se nachází fotbalové hřiště a zázemí.  
 
Starosta přerušil nahrávání ve 21.04 hodin, starosta obnovil nahrávání ve 21.39 hodin. 
.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje podání nabídky na odkup pozemku parc.č.  3073 o výměře  4025 m

2 
a 

části pozemku parc.č. 2732/6, který tvoří veřejně přístupnou cestu, vše v k.ú. Řevnice, za cenu nejvýše 
500.000,- Kč vlastníku těchto pozemků společnosti Le-Investment, spol. s r.o., IČ: 25719041.“ 
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Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Usnesení č. 7/ZM/6/2019 bylo schváleno. 
 
K pozemkům pod fotbalovým hřištěm navrhl Pavel Černý, aby je též odkoupilo město, a podal tento 
protinávrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města schvaluje podání nabídky na odkup pozemku parc.č. 2732/6 v k.ú. Řevnice, který 
tvoří část plochy fotbalového hřiště, od společnosti Le-Investment, spol. s r.o., IČ: 25719041. Za cenu 
nejvýše 500.000,- Kč.“ 

Pro: 1 Zastupitelů 

Proti: 5 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 9 Zastupitelů 

Protinávrh usnesení nebyl schválen. Usnesení nevzniká.  
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje výši rámcové podpory ve formě zápůjčky 500.000,- Kč zapsanému 
spolku FK Slavoj Řevnice, IČ: 05199557 za účelem odkupu části pozemku parc.č. 2732/6 v k.ú. Řevnic, 
který tvoří část plochy fotbalového hřiště, od společnosti Le-Investment, spol. s r.o., IČ: 25719041 za 
podmínky, že si zapsaný spolek FK Slavoj Řevnice písemnými dohodami sjedná možnost odkupu zbylého 
majetku tvořícího fotbalové hřiště a potřebné zázemí (šatny a sprchy). Zastupitelstvo města ukládá 
starostovi města jednat dále v této věci se zapsaným spolkem FK Slavoj Řevnice.“ 

Pro: 12 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 3 Zastupitelů 

Usnesení č. 8/ZM/6/2019 bylo schváleno 
 

 K bodu 13:  
Diskuse  
Starosta otevírá diskusi.  
V diskusi vystoupili:  
Ing. Šupáčková – dotaz na fungování podpory ze strany města pro dětské skupiny nebo soukromé školky 
v případě přijetí dětí, které se nepovedlo přijmout do městské školky? Nastavení jednotných pravidel? Výše 
příspěvku na dítě, doplatek rodiče? Reakce Ing. Smrčka – podpora je vyplácena organizacím (skupinám), které 
jsou registrovány u Ministerstva školství nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (např. dětské skupin), výše 
příspěvku činí 3000,-Kč na dítě, rodiče platí standardní školkovné + stravu. Ing. Šupáčková doporučila připravit 
pravidla pro podporu v písemné podobě. 
Ing. Černý – dotaz na provedení postřiku prašných komunikací? Ing. Smrčka – postřik se provedl cca v polovině 
července, reakce občanů jsou různé, nicméně prašnost se snížila a město bude v příštím roce zřejmě aplikaci 
roztoku opakovat. Zúží se šířka postřiku, aby nedocházelo k zasažení okolní vegetace a plotů. 
pí. Arnoldová – dotaz na řešení dešťové kanalizace a odvodnění v oblasti za vodou? Reakce Ing. Smrčka – 
aktuálně se řeší projekt vsakovací nádrže a jsou osloveny dva ateliéry na projekt zpevnění a odvodnění bývalé 
pískovny. Starosta reagoval i na stížnost na nepřehledné křižovatky v oblasti Za vodou. V oblasti budou 
instalovány dopravní značky omezující rychlost na 30 km/h. 
MgA. Reslová – poděkování za nákup zavlažovacích pytlů pro stromy a úpravu koryta v ulici V Úvoze. Dále dotaz 
zda je ověřeno,že roztok na postřik silnic je ekologický.   
 

 K bodu 14:  
Nabídka úvěru na předfinancování investiční dotační akce – Přednádraží II. etapa 
Zastupitelstvu města je předložena indikativní nabídka od České spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s. za 
účelem předfinancování investičního dotačního projektu: „Výstavba a modernizace terminálu – přestupního uzlu – 
město Řevnice“ (Přednádraží II. etapa).   
Úvěr bude sloužit k vyrovnání časové disproporce mezi vynaloženými výdaji a příjmy ze schváleného dotačního 
titulu (záměr přijetí dotace schválilo zastupitelstvo města dne 24.9.2018 viz. zápis č. 31.). Výše úvěru 
koresponduje s výší schválené dotace. Spoluúčast města na projekt je pokryt z vlastních peněžních prostředků. 
Město učinilo poptávku u dvou bank. Česká spořitelna, a.s předložila nabídku dne 31.7.2019 a Komerční banka, 
a.s. předložila nabídku dne 2.8.2019.  
Úvěr na předfinancování investiční dotační akce „Výstavba a modernizace terminálu – přestupního uzlu – město 
Řevnice“ (Přednádraží II. etapa) je požadován ve výši 13 mil. Kč. 
Česká spořitelna, a.s. nabídla úrokovou sazbu ve výši 1,97% a Komerční banka, a.s. nabídla úrokovou sazbu ve 
výši 2,07 %.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ---- 
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Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje indikativní nabídku od České spořitelny, a.s. za účelem předfinancování 
investičního dotačního projektu: „Výstavba a modernizace terminálu – přestupního uzlu – město 
Řevnice“ ve výši 13 mil. Kč s úrokovou sazbou 1,97 % a uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, 
a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782.“   

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č. 9/ZM/6/2019 bylo schváleno. 
 

 K bodu 15: 
Nabídka úvěru na financování investiční akce – Rekonstrukce komunikací  
Zastupitelstvu města je předložena indikativní nabídka od České spořitelny, a.s., a Komerční banky, a,s, za 
účelem financování investiční akce:  Rekonstrukce komunikací  (voda a komunikace).   
Úvěr bude sloužit k financování investiční akce“, jelikož městu Řevnice nebyla přidělena dotace. Město učinilo 
poptávku u dvou bank. Česká spořitelna, a.s, předložila nabídku dne 31.7.2019 a Komerční banka, a.s. předložila 
nabídku dne 2.8.2019.  
Úvěr na investiční akci Rekonstrukce komunikací je požadován ve výši 13 mil. Kč. 
Česká spořitelna a.s., nabídla úrokovou sazbu ve výši 1,89% a Komerční banka, a.s. nabídla úrokovou sazbu ve 
výši 1,88 %. 
Po předložení modelace splátek úvěru je výhodnější nabídka od České spořitelny, a.s. z důvodu jiné metody 
splácení.   
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
p.Kvasnička – dotaz zda se bude celá akce dělat najednou (na komunikaci může docházet k propadům, je tedy 
potřeba dobře zhutnit podloží? Reakce Ing. Smrčka – akci bude provedena najednou.  
p. Chroust – dotaz zda akce bude probíhat podle původního (dříve představeného) projektu. Ing. Smrčka – 
projekt se nezměnil.  
p.Hrubý – dotaz zda se v ul. Švabinského bude zároveň s vodou i uložení kabelů do země dříve, než se položí 
povrch.  Ing. Smrčka – ano, je to takto naplánované.   
p. Černý – poznámka, že není zodpovědné hlasovat o dalším úvěru, když není zpracován přehled úvěrů, kterými 
je město zatíženo, a investičních akcí, které plánuje. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje indikativní nabídku od České spořitelny, a.s. za účelem financování 
investičního projektu: „Rekonstrukce komunikací“ ve výši 13 mil. Kč s úrokovou sazbou 1,89 % a 
uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 
45244782.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Usnesení č. 10/ZM/6/2019 bylo schváleno. 
 

 K bodu 16:  
Dohoda o investičním příspěvku a darovací smlouva - ul. Podbrdská  
Zastupitelstvu je překládáno k projednání přijetí daru – pozemku parc.č. 645/28 o výměře 394 m

2
 (část ulice 

Podbrdská) a dále přijetí investičního příspěvku na vybudování nového zpevněného povrchu komunikace v ulici 
Podbrdská.  
V ulici Podbrdská vznikly tři nové pozemky pro stavbu rodinného domu (parc.č. 645/26, parc. č. 645/30 a parc.č. 
645/31), které vlastní MUDr. Šebestová a manželé Chárovi. Z důvodu zajištění přístupu na své pozemky po 
veřejné komunikaci se vlastníci těchto parcel rozhodly darovat městu pozemek parc.č. 645/28, který mají v 
podílovém spoluvlastnictví. Dále souhlasí s finančním příspěvkem městu na vybudování nového zpevněného 
povrchu v ulici Podbrdská. Celková výše příspěvku je 300 tisíc, tj. 100 tisíc/parcelu. Město se zaváže vybudovat 
nový zpevněný povrch do 5 let od podpisu dohody, pokud tak neučiní, příspěvek vrátí. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 645/28 v k.ú. Řevnice do vlastnictví 
města Řevnice od vlastníků tohoto pozemku a uzavření darovací smlouvy.“ 
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„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí investičního příspěvku 300.000,- Kč na vybudování nového 
zpevněného povrchu v ulici Podbrdská na pozemcích parc.č. 645/28 a parc.č. 646 v k.ú. Řevnice a 
uzavření dohody o investičním příspěvku s vlastníky pozemků parc.č. 645/26, parc. č. 645/30 a parc.č. 
645/31 v k.ú. Řevnice ve znění, které je přílohou usnesení.“ 

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č. 11/ZM/6/2019 bylo schváleno. 
 

 K bodu 17:  
Prodej pozemku parc.č. 1963/21 
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 13.5.2019 schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 1963/21 o výměře 33 
m

2
, který vznikne oddělením z pozemku parc. č. 1963/7 v k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2353-

6/2019 za kupní cenu ve výši 107.514,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 1466-2/2019 ze dne 4. 4. 2019 
vyhotoveného soudním znalcem Ing. Pavlem Hořejším. Záměr byl zveřejněn na úřední desce. 
Pozemek parc. č. 1963/7 má celkovou výměru 5572 m

2
 a tvoří část ulice Selecká. Při geodetickém zaměření 

oplocení pozemku parc. č. 1769/2 ve vlastnictví manželů Lucie a Františka Červených bylo v souvislosti 
s projektováním nové el. přípojky zjištěno, že k tomuto pozemku je tzv. „připlocena“ i část pozemku parc. č. 
1963/7 o výměře 33 m

2
.  

Nyní je zastupitelstvu předkládán ke schválení již vlastní prodej pozemku parc.č. 1963/21. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1963/21 o výměře 33 m

2
, který vznikne 

oddělením z pozemku parc. č. 1963/7 v k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2353-6/2019 
manželům Ing. Lucii Červené, Trutnov a Ing. Františkovi Červenému, Praha 3 za kupní cenu ve výši 
107.514,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 1466-2/2019 ze dne 4. 4. 2019 vyhotoveného soudním 
znalcem Ing. Pavlem Hořejším.“ 

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č. 12/ZM/6/2019 bylo schváleno. 
 

 K bodu 18: 
Koupě pozemků – lokalita „Za vodou“, ul. Karlštejnská 
Zastupitelstvu je předkládána k projednání koupě šesti pozemků v lokalitě „Za vodou“ a to na konci ulice 
Karlštejnská. Jedná se o pozemky parc.č. 2692/1), parc.č. 2810/7 (o výměře 98 m2), parc.č. 2810/8 (o výměře 
629 m2), parc.č. 2814/5 (o výměře 1050 m2), parc.č. 2816/1 (o výměře 301 m2) a parc.č. 2816/2 (o výměře 7 
m2), které vlastní Ing. Alena Strnadová. Na pozemku parc.č. 2814/5 se nachází otočka komunikace, na pozemku 
parc.č. 2692/1 se nachází část komunikace ul. Karlštejnská, pozemky parc.č. 2816/1 a parc.č. 2816/2 jsou určeny 
územním plánem jako komunikace - pokračování ulice Karlštejnská směrem k Černé skále a pozemky parc.č. 
2810/7 a parc.č. 2810/8 jsou užívány jako trvalý travní porost.  
Město má k dispozici znalecký posudek č. 324/13/2019 ze dne 3.6.2019 vypracovaný soudním znalcem Ing. 
Jaroslavem Kubátem, kterým byla stanovena cena obvyklá (tržní) výše uvedených pozemků a to ve výši 
331.625,- Kč.  
Čtyři další pozemky (dva ve vlastnictví Ing. Aleny Strnadové a dva ve vlastnictví Ing. Jitky Strnadové) má 
v úmyslu odkoupit pobočný spolek SVAZ VODÁKŮ ČESKÉ REPUBLIKY NEPTUN KLUB ŘEVNICE (jedná se o 
pozemek pod stavbou klubovny spolku a pozemky s ní sousedící, které spolek užívá).  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  --- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc.č. 2692/1, parc.č. 2810/7, parc.č. 2810/8, parc.č. 
2814/5, parc.č. 2816/1 a parc.č. 2816/2, všechny v k.ú. Řevnice, od vlastníka těchto pozemků za celkovou 
kupní cenu 331.625,- Kč stanovenou na základě znaleckého posudku č. 324/13/2019 ze dne 3.6.2019 
vypracovaného soudním znalcem Ing. Jaroslavem Kubátem.“ 

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č.13/ZM/6/2019 bylo schváleno. 
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 K bodu 19: 
Přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt Za hudbou do lesa 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, a to ze 
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek určené na projekt Za hudbou do lesa, žádost o dotaci byla 
podána dne 25.1.2019 pod č. KUL/KUL/038267/2019. Výše dotace činí 96.000,- Kč tj. 49% celkových 
předpokládaných nákladů akce.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Černý – jaké akce jsou obsaženy v žádosti o dotaci? Reakce Ing. Smrčka – jedná se o koncerty Filharmonie 
v lese a Svěží závan opery v lese. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
kultury a obnovy památek ve výši 96.000,- Kč na realizaci projektu „Za hudbou do lesa“ a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace“  

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č. 14/ZM/6/2019 bylo schváleno. 
 

 K bodu č. 20 
Přijetí dotace Retence vody u ZŠ v Řevnicích 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace 
z operačního programu 11531 na akci „Retence vody u ZŠ v Řevnicích“. Celkové stavební náklady akce činí 
1.238.239,92 Kč, výše dotace 1.052.503,92 Kč a vlastní spoluúčast města 185.736, - Kč. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Operačního programu životního prostředí (operační 
program 11531)ve výši 1.052.503,92 Kč na realizaci projektu „Retence vody u ZŠ v Řevnicích“. 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Usnesení č. 15/ZM/6/2019 bylo schváleno. 
 

  K bodu č. 21 
Přijetí dotace ze SZIF na Lesní cestu Strážný vrch 
Zastupitelstvu města je předkládána ke schválení Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR 
na projekt „Lesní cesta Strážný vrch“, kterou zaslal Státní zemědělský intervenční fond současně se zvacím 
dopisem k jejímu podpisu. Celková výše přiznaná dotace činí 3 724 166,00 Kč, tj. 80 % z celkových výdajů, na 
které může být poskytnuta dotace. Celkové předpokládané výdaje projektu dle uzavřené smlouvy o dílo činí 
6 007 635,54 Kč vč. DPH. DPH není uznatelnou částí dotace (jedná se o ekonomickou činnost města). 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ze SZIF na projekt „Lesní cesta Strážný vrch“ ve výši 
3 724 166,00 Kč. 

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č. 16/ZM/6/2019 bylo schváleno. 
 

 K bodu 22:  
Rozpočtové opatření č. 2/2019 – návrh 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 2/2019, který upravuje schválený 
rozpočet na rok 2019 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 45.639.057,49 Kč. Celkem tedy po této 
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úpravě činí rozpočet města na rok 2019 na straně příjmů 100.329.397,49 Kč (100.329 tisíc Kč) a na straně výdajů 
187.794.867,49 Kč (187.795 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8113, 8115 a 
položky 8123 (8113 – krátkodobé přijaté půjčené prostředky, 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech, 8123 – dlouhodobé přijaté půjčené prostředky) činí příjmy 191.329.397,49 Kč (191.329 tisíc 
Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků) činí výdaje 191.329.397,49 Kč (191.329 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků 
uspořených v minulých (předchozích) letech a přijatých krátkodobých a dlouhodobých prostředků. 
Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 byl projednán na jednání rady města dne 31.7.2019. Ve finančním výboru 
byl návrh rozpočtového opatření projednán dne 29.7.2019.        
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2019 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 45.639.057,49 Kč. Celkem tedy po této úpravě 
činí rozpočet města na rok 2019 na straně příjmů 100.329.397,49 Kč (100.329 tisíc Kč) a na straně výdajů 
187.794.867,49 Kč (187.795 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8113, 8115 a 
položky 8123 (8113 – krátkodobé přijaté finanční prostředky, 8115 – změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech a 8123 – dlouhodobé přijaté finanční prostředky) činí příjmy 
191.329.397,49 Kč (191.329 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky 
dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 191.329.397,49 Kč (191.329 tisíc Kč). Schodek 
je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím 
krátkodobých a dlouhodobých finančních prostředků.“ 

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č. 17/ZM/6/2019 bylo schváleno. 
 

 K bodu č. 23 
Různé  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ----- 
 

 K bodu č. 24 
Závěr 
Starosta informoval přítomné zastupitele, že příští zasedání se uskuteční dne 14.10.2019. Starosta ukončil 
nahrávání ve 23:05 hodin.  
 
Přílohy zápisu: 
1)  Prezenční listina 
2)  Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle §93 odst.1 zákona o obcích 
3)  Kupní smlouva – úplatné nabytí nemovitých a movitých věcí od společnosti EKOS Řevnice s.r.o. do majetku 

města Řevnice  
4)  Smlouva o společné investici mezi městem Řevnice,obcí Zadní Třebaň a obcí Hlásná Třebaň na modernizaci 

a rozšíření kapacity ČOV ve městě Řevnice  
5) Stanovy Dolnoberounského vodohospodářského družstva 
6) Obecně závazná vyhláška města Řevnice č.1/2019 – o stanovení systému 

shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nákládání se 
stavebním odpadem na území města Řevnice 

7) Dohoda o investičním příspěvku na vybudování nového zpěvněného povrchu v ul. Podbrdská s vlastníky 
pozemků parc.č.645/26,645/30 a 645/31 v k.ú. Řevnice 

 
 
 
 
V Řevnicích dne 5. srpna 2019 
Zapsala: Petra Karešová  
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        Ověřovatelé zápisu: 
                  

 

………………………………..                                                   …………………………………… 
        Libor Kvasnička             Ing. Pavel Černý  
 
 

 
 

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

                                                                    starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

USNESENÍ 
 přijatá na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 6 dne 5. srpna 2019 

 
Usnesení č. 1/ZM/6/2019 
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 6 o 24 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) Zpráva o činnosti výboru pro územní plán 
8) Výsledky hospodaření společnosti EKOS za rok 2018 a výroční zpráva  
9) Převod majetku společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. na město Řevnice 
10) Smlouva o společné investici, založení vodohospodářského družstva 
11) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 
Řevnice. 

12) Nabídka k odkupu od Le-Investment, spol. s r.o. – pozemky parc.č. 3073 a parc.č. 2732/6 
13) Diskuse 
14) Nabídka úvěru na předfinancování investiční dotační akce – Přednádraží II.  
15) Nabídka úvěru na financování investiční akce – Rekonstrukce komunikací  
16) Smlouva o finančním příspěvku a darovací smlouva - ul. Podbrdská 
17) Prodej pozemku parc.č. 1963/21 
18) Koupě pozemků – lokalita „Za vodou“, ul. Karlštejnská 
19) Přijetí dotace od Středočeského kraje – Za hudbou do lesa 
20) Přijetí dotace od OPŽP – na akci „Retence vody u ZŠ v Řevnicích“ 
21) Přijetí dotace ze SZIF – na akci „Lesní cesta Strážný vrch“ 
22) Rozpočtové opatření č. 2/2019 - návrh 
23) Různé 
24) Závěr 
 
Usnesení č. 2/ZM/6/2019 
„Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí nemovitých a movitých věcí uvedených v kupní smlouvě, která 
je přílohou tohoto usnesení, do vlastnictví města Řevnice od společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o., Na Bořích 
1077, Řevnice, IČ: 47551828 za celkovou kupní cenu 5.873.034,- Kč vč. DPH (dle znaleckého posudku č. 6332-
143/19 vypracovaného Hanou Moulíkovou a č. 137-008/19 vypracovaného společností BENE FACTUM a.s.) a 
uzavření přiložené kupní smlouvy.“  
 
Usnesení č. 3/ZM/6/2019 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o společné investici mezi městem Řevnice, obcí Zadní 
Třebaň a obcí Hlásná Třebaň na modernizaci a rozšíření kapacity čistírny odpadních vod ve městě Řevnice 
z dotačního programu OPŽP ve znění, které je přílohou usnesení.“ 
 
Usnesení č. 4/ZM/6/2019 
„Zastupitelstvo města schvaluje založení Dolnoberounského vodohospodářského družstva, jehož zakládajícími 
členy bude město Řevnice, obec Zadní Třebaň a obec Hlásná Třebaň a založeno bude za účelem společného 
provozování čistírny odpadních vod města Řevnice, zařízení na jímání a úpravu vody města Řevnice a 
ostatních vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zúčastněných obcí.“  
 
Usnesení č. 5/ZM/6/2019 
„Zastupitelstvo města schvaluje Stanovy Dolnoberounského vodohospodářského družstva ve znění, které je 
přílohou usnesení.“ 
 
Usnesení č. 6/ZM/6/2019 
„Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č. 1/2019, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Řevnice ve znění, které je přílohou usnesení.“ 
 
Usnesení č. 7/ZM/6/2019 
„Zastupitelstvo města schvaluje podání nabídky na odkup pozemku parc.č.  3073 o výměře  4025 m

2 
a části 

pozemku parc.č. 2732/6, který tvoří veřejně přístupnou cestu, vše v k.ú. Řevnice, za cenu nejvýše 500.000,- Kč 
vlastníku těchto pozemků společnosti Le-Investment, spol. s r.o., IČ: 25719041.“ 
 
 
Usnesení č. 8/ZM/6/2019 
„Zastupitelstvo města schvaluje výši rámcové podpory ve formě zápůjčky 500.000,- Kč zapsanému spolku FK 
Slavoj Řevnice, IČ: 05199557 za účelem odkupu části pozemku parc.č. 2732/6 v k.ú. Řevnic, který tvoří část 
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plochy fotbalového hřiště, od společnosti Le-Investment, spol. s r.o., IČ: 25719041 za podmínky, že si zapsaný 
spolek FK Slavoj Řevnice písemnými dohodami sjedná možnost odkupu zbylého majetku tvořícího fotbalové 
hřiště a potřebné zázemí (šatny a sprchy). Zastupitelstvo města ukládá starostovi města jednat dále v této věci 
se zapsaným spolkem FK Slavoj Řevnice.“ 
 
Usnesení č. 9/ZM/6/2019 
„Zastupitelstvo města schvaluje indikativní nabídku od České spořitelny, a.s. za účelem předfinancování 
investičního dotačního projektu: „Výstavba a modernizace terminálu – přestupního uzlu – město Řevnice“ ve 
výši 13 mil. Kč s úrokovou sazbou 1,97 % a uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem 
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782.“   
 
Usnesení č. 10 /ZM/6/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje indikativní nabídku od České spořitelny, a.s. za účelem financování 
investičního projektu: „Rekonstrukce komunikací“ ve výši 13 mil. Kč s úrokovou sazbou 1,89 % a uzavření 
úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782.“ 
 
Usnesení č. 11 /ZM/6/2019 
„Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 645/28 v k.ú. Řevnice do vlastnictví města 
Řevnice od vlastníků tohoto pozemku a uzavření darovací smlouvy.“ 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí investičního příspěvku 300.000,- Kč na vybudování nového zpevněného 
povrchu v ulici Podbrdská na pozemcích parc.č. 645/28 a parc.č. 646 v k.ú. Řevnice a uzavření dohody o 
investičním příspěvku s vlastníky pozemků parc.č. 645/26, parc. č. 645/30 a parc.č. 645/31 v k.ú. Řevnice ve 
znění, které je přílohou usnesení.“ 
 
Usnesení č. 12 /ZM/6/2019 
„Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1963/21 o výměře 33 m

2
, který vznikne oddělením 

z pozemku parc. č. 1963/7 v k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2353-6/2019 manželům Ing. Lucii 
Červené, Trutnov a Ing. Františkovi Červenému, Praha 3 za kupní cenu ve výši 107.514,- Kč stanovenou 
znaleckým posudkem č. 1466-2/2019 ze dne 4. 4. 2019 vyhotoveného soudním znalcem Ing. Pavlem Hořejším.“ 
 
Usnesení č. 13 /ZM/6/2019 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc.č. 2692/1, parc.č. 2810/7, parc.č. 2810/8, parc.č. 2814/5, 
parc.č. 2816/1 a parc.č. 2816/2, všechny v k.ú. Řevnice, od vlastníka těchto pozemků za celkovou kupní cenu 
331.625,- Kč stanovenou na základě znaleckého posudku č. 324/13/2019 ze dne 3.6.2019 vypracovaného 
soudním znalcem Ing. Jaroslavem Kubátem.“ 
 
Usnesení č. 14 /ZM/6/2019 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury 
a obnovy památek ve výši 96.000,- Kč na realizaci projektu „Za hudbou do lesa“ a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace“  
 
Usnesení č. 15 /ZM/6/2019 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Operačního programu životního prostředí (operační program 
11531)ve výši 1.052.503,92 Kč na realizaci projektu „Retence vody u ZŠ v Řevnicích“. 
 
Usnesení č. 16 /ZM/6/2019 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ze SZIF na projekt „Lesní cesta Strážný vrch“ ve výši 
3 724 166,00 Kč. 
 
Usnesení č. 17 /ZM/6/2019 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019, které upravuje schválený rozpočet na rok 2019 
tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 45.639.057,49 Kč. Celkem tedy po této úpravě činí 
rozpočet města na rok 2019 na straně příjmů 100.329.397,49 Kč (100.329 tisíc Kč) a na straně výdajů 
187.794.867,49 Kč (187.795 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8113, 8115 a 
položky 8123 (8113 – krátkodobé přijaté finanční prostředky, 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech a 8123 – dlouhodobé přijaté finanční prostředky) činí příjmy 191.329.397,49 Kč (191.329 tisíc 
Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků) činí výdaje 191.329.397,49 Kč (191.329 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků 
uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím krátkodobých a dlouhodobých finančních prostředků.“ 
 

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

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


