Zápis č. 7
ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 14.10. 2019 v budově Zámečku, č.p. 29, Řevnice
Přítomní zastupitelé: Ing. arch. Čermáková Alice, Ing. Černý Pavel, MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Hartmann
Petr, Hrubý Vratislav, Chroust Jan, Kovářová Iveta, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor,Ing. Smrčka Tomáš, Ing.
Šupáčková Kateřina, Ing. arch. Tlustý Josef
Omluvení zastupitelé: Ing. Lojda Jan Ph.D, Bc. Cvanciger Miroslav
Nepřítomní zastupitelé: Ing. Řezáč Roman
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne: 14.10.2019
v 19: 06 hodin
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne: 14.10.2019
ve 20: 32 hodin
Možnosti zúčastnit se zasedání využili 2 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)
Zpráva o činnosti výboru pro územní plán
8)
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy – Karlštejn
9)
Smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 020/955/2019 - Lesy ČR, s.p. – lesní pozemky
10)
Rozpočtové opatření č.3/2019 – návrh
11)
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 870/10/LCD ze dne 7. 6. 2010
12)
Záměr podání žádosti o dotaci na „Obnova technologie úpravny vody u Berounky“
13)
Diskuse
14)
Různé
15)
Závěr
Průběh zasedání zastupitelstva
 K bodu 1
Zahájení
Jednání Zastupitelstva města Řevnice zahájil starosta města Ing. Tomáš Smrčka v 19:06 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 diskusního příspěvku předstupovali k diskusnímu 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 MUDr. Jaroslavu Dercovou a Jana Chrousta a návrhovou komisi ve složení Ing.
arch. Alice Čermáková a Iveta Kovářová. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
 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 a informoval přítomné zastupitele o dodatečném zařazení bodů k projednání
– pod bodem č. 13, navrhuje starosta zařadit – Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci
„Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice“ a pod bodem č. 14, navrhuje starosta zařadit – Přijetí
dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na akci „Vybudování a provoz dětské skupiny Řevnice“.
Další návrhy nebyly vzneseny. Ostatní body zůstávají beze změny.
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Starosta dává hlasovat o návrhu programu zasedání v tomto znění:
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 7 o 17
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) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy – Karlštejn
9) Smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 020/955/2019 - Lesy ČR, s.p. – lesní pozemky
10) Rozpočtové opatření č.3/2019 – návrh
11) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 870/10/LCD ze dne 7. 6. 2010
12) Záměr podání žádosti o dotaci na „Obnovu technologie úpravny vody u Berounky“
13) Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Vybudování bezpečných cyklotras ve městě
Řevnice“
14) Přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na akci „Vybudování a provoz dětské skupiny
Řevnice“
15) Diskuse
16) Různé
17) Závěr
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Usnesení č. 1/ZM/7/2019 bylo schváleno.
 K bodu 4
Zpráva o činnosti rady města
Rada města Řevnice se v období 4.7.2019 – 25.9.2019 sešla 11x a projednala body, které jsou obsaženy v
zápisech č. 32 – č. 42.
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 výběrovému řízení na povrchy v ul. U Prodejny a Škrétova. Jedná se mu o konečné
výměry povrchů. Vedoucí TS, Ing. Mikula slíbil dodat aktualizovanou tabulku s konečným výčtem dle skutečnosti.
Ing. Smrčka – slíbil dodání požadovaného materiálu.
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 4.7.2019 – 25.9.
2019“
 K bodu 5
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Starosta požádal předsedu výboru Ing. Černého o přednesení zprávy o činnosti kontrolního výboru.
Od posledního zasedání zastupitelstva se kontrolní výbor sešel 1x a to dne 23.9.2019. Členové diskutovali o
podkladech vyžádaných od městského úřadu, které se týkaly zadávání a vyhodnocování cílů pro společnost
EKOS za období 2014-2018, dále návrhem na nastavení pravidel pro přejímání infrastruktury do vlastnictví
města, smlouvou mezi městem a společností Náruč o prodeji budovy starého nádraží – např. možnost
přednostního práva na zpětný odkup a dále výbor provedl kontrolu dodržování jednacího řádu Zastupitelstva
města Řevnice během zasedání č.6. Výsledek kontroly je obsahem kontrolního zápisu č.3/2019.
Kontrolní výbor k bodům týkajícím se přejímání infrastruktury a ošetření smluv např. možností zpětného odkupu,
doporučuje městu vytvořit směrnice.
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 10.10.2019, výbor projednal návrh rozpočtového opatření č.3/2019 a
doporučil jej zastupitelstvu města ke schválení a dále vzal na vědomí předložený výhled investičních akcí města
na další období, který bude na příští schůzi podrobněji diskutován.
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.
Schůzky výboru proběhly ve dnech 5.8.2019 a 24.9.2019. Výbor se na zabýval např. diskusí o úpravách ÚP
(využití území bývalé Eurovie), informací o schůzce p.Vacka s pořizovatelem ÚP a pracovním výstupem arch.
Kafkové s upravenými regulativy území bývalé Eurovie – zde výbor čeká na vyjádření pořizovatele a zpracovatele
k předloženému návrhu.
Starosta otvírá rozpravu.
V rozpravě vystoupili:
Ing. Černý – vznesl dotaz jaký lze očekávat časový horizont další schůzky výboru, kde by měl být k projednání
materiál doplněný pořizovatelem o požadavky opozičních členů výboru?
Ing. arch. Tlustý – přesný termín zatím nesdělil, členy výboru svolá, jakmile bude materiál k dispozici.
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro územní plán“
 K bodu 8
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy – Karlštejn
Na město Řevnice se obrátil městys Karlštejn se žádostí o vytvoření společného školského obvodu Základní
školy Řevnice pro 6. – 9. ročník. Městys Karlštejn je zřizovatelem základní školy, která nemá všechny ročníky, ale
pouze 1. – 5. ročník. Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého
pobytu na jejím území, městys Karlštejn je tedy povinen zajistit plnění povinné školní docházky v 6. - 9. ročníku
v základní škole zřizované jinou obcí.
Zastupitelstvu je předkládána ke schválení dohoda mezi městem Řevnice a městysem Karlštejn o vytvoření
společného školského obvodu základní školy Základní školy Řevnice. Školský obvod Základní školy Řevnice tak
bude tvořen územním obvodem města Řevnice a územním obvodem městyse Karlštejn. Dohoda slouží jako
podklad pro vydání obecně závazných vyhlášek, kterými město Řevnice i městys Karlštejn stanoví příslušnou
část školského obvodu řevnické základní školy. V dohodě je dojednána paušální úhrada ve výši 3.000,Kč/žák/rok za žáky s trvalým pobytem v Karlštejně navštěvující Základní školu Řevnice. Úhrada bude kalkulována
na počet žáků s trvalým pobytem v Karlštejně k 30.9. daného roku a splatná k 28.2. roku následujícího.
Žák má nárok na přednostní přijetí k plnění povinné školní docházky do základní školy, v jejímž školském obvodu
má místo trvalého pobytu, a ředitel spádové školy je povinen přednostně přijímat žáky s místem trvalého pobytu
ve školském obvodu této školy až do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.
Na zářijové společné schůzce starosty města, místostarosty Karlštejna Mgr. Webra a ředitele ZŠ Řevnice Mgr.
Řezníčka, byla žádost Karlštejna projednána. První stupeň ZŠ v Karlštejně každoročně opouští v průměru 5-6
žáků a většina jich již dnes směřuje do Řevnic. Pro ZŠ Řevnice by to neměl být žádný problém ani do budoucna.
Navíc je navýšena kapacita školy o dokončenou půdní vestavbu. Pokud by v budoucnu měl být regulován počet
přijímaných žáků, tak to bude z míst, která nemají se Řevnicemi spádovost. Z celkového počtu žáků 642 má nyní
spádovost (Řevnice, Zadní a Hlásná Třebaň) do řevnické školy 453 žáků. Pokud bude započten ještě Karlštejn
pak by to bylo 474 žáků.
Starosta otvírá rozpravu.
V rozpravě vystoupili:
Ing. Černý – z čeho vychází částka 3000,- Kč za žáka? Ing. Smrčka – jde o částku, která je počítána z rozpočtu
ZŠ na žáka. p.Chroust – platba bude provedena za skutečný počet žáků, kteří do ZŠ nastoupí? Ing. Smrčka –
ano, jedná se o počty dle docházky k 30.9.2019.
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu
Základní školy Řevnice s městysem Karlštejn s tím, že vymezení příslušné části společného školského
obvodu Základní školy Řevnice se bude vztahovat pouze na poskytování základního vzdělávání v 6. – 9.
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ročníku a městys Karlštejn bude hradit městu Řevnice příspěvek na žáka navštěvujícího Základní školu
Řevnice, který má trvalý pobyt v městyse Karlštejn, na opravy a modernizaci budov, resp. vybavení
Základní školy Řevnice v paušální výši 3.000,- Kč/žák/rok.“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Usnesení č. 2/ZM/7/2019 bylo schváleno.
 K bodu 9
Smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 020/955/2019 - Lesy ČR, s.p. – lesní pozemky
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 020/955/2019 se
státním podnikem Lesy České republiky, IČO: 42196451, sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové v přiloženém znění, jejímž předmětem je budoucí prodej části pozemků parc.č. 3536/1,
3536/26 a 3536/27 v k.ú. Řevnice o výměře cca 1300 m2 za účelem vybudování nové retenční přehrážky v ř.km.
0,850 vodního toku Kejná a příjezdové komunikace k ní.
Podnik Lesy ČR je správcem vodního toku Kejná a město Řevnice se něj obrátilo s žádostí o řešení zanášení
propustku na křížení vodního toku Kejná s nezpevněnou lesní cestou na pozemku parc.č. 3528/5 v k.ú. Řevnice
ve vlastnictví města, které způsobuje při vyšších průtocích zaplavování horní části ulice Tyršova. Na základě
prohlídky na místě bylo konstatováno podnikem Lesy ČR, že výměna propustku (větší DN nebo přidání roury)
situaci nevyřeší, a proto doporučují danou situaci řešit provedením nové retenční přehrážky nad propustkem cca
60 m proti proudu v ř.km. 0,850. Došlo by ke zpomalení rychlosti vody a v retenčním prostoru nad přehrážkou by
se ukládal splavený materiál a nedocházelo by k zanášení stávajícího propustku a byly by chráněny rodinné
domy horní části ulice Tyršova. Lesy ČR mohou přehrážku na své náklady vybudovat, ale pouze za předpokladu,
že pozemek pod novou vodní stavbou bude v majetku České republiky s právem hospodaření pro Lesy ČR, s.p.
Jednalo by se o cca 1300 m2 – části pozemků parc.č. 3536/1, 3536/26 a 3536/27 v k.ú. Řevnice. Kupní cena
bude stanovena dohodou na základě znaleckého posudku vyhotoveného soudním znalcem, ke kupní ceně bude
připočtena daň z přidané hodnoty. Záměr prodeje schválilo zastupitelstvo města 25.3.2019 (viz. zápis č. 4).
Starosta otvírá rozpravu.
V rozpravě vystoupili: -----Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 020/955/2019 se státním
podnikem Lesy České republiky, IČO: 42196451, sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové v přiloženém znění, jejímž předmětem je budoucí prodej části pozemků parc.č. 3536/1,
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3536/26 a 3536/27 v k.ú. Řevnice o výměře cca 1300 m za účelem vybudování nové retenční přehrážky
v ř.km. 0,850 vodního toku Kejná a příjezdové komunikace k ní. Kupní cena bude stanovena dohodou na
základě znaleckého posudku vyhotoveného soudním znalcem, ke kupní ceně bude připočtena daň
z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Usnesení č. 3/ZM/7/2019 bylo schváleno.
 K bodu 10
Rozpočtové opatření č. 3/2019 - návrh
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 3/2019, který upravuje schválený
rozpočet na rok 2019 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 5.411.781,98 Kč. Celkem tedy po této
úpravě činí rozpočet města na rok 2019 na straně příjmů 105.741.179,47 Kč (105.741 tisíc Kč) a na straně výdajů
193.206.649,47 Kč (193.207 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 196.741.179,47 Kč (196.741 tisíc
Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených
prostředků) činí výdaje 196.741.179,47 Kč (196.741 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků
uspořených v minulých (předchozích) letech a přijatých krátkodobých a dlouhodobých prostředků.
Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019 byl projednán na jednání rady města dne 9.10.2019. Ve finančním výboru
byl návrh rozpočtového opatření projednán dne10 .10.2019.
Starosta otvírá rozpravu.
V rozpravě vystoupili:
Ing.Černý, p. Kvasnička, Ing.Hartmann, Ing. Smrčka – diskuse o investicích, jejich postupném účtování, systému
proplácení dotací a následném zapracování do rozpočtu. Rozpočet se v průběhu roku stále mění. Ing. Černý – by
rád doplnil tabulku investic (investiční plán), kterou obdržel finanční výbor o konkrétní čísla. p.Kvasnička –
4

doplnil, že důležitější než rozpočtové opatření, které vychází již z nějakého stavu, je třeba se zamyslet nad
rozpočty pro další léta.
Starosta dává hlasovat o návrzích usnesení.
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019, které upravuje schválený rozpočet na rok
2019 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 5.411.781,98 Kč. Celkem tedy po této úpravě
činí rozpočet města na rok 2019 na straně příjmů 105.741.179,47 Kč (105.741 tisíc Kč) a na straně výdajů
193.206.649,47 Kč (193.207 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
196.741.179,47 Kč (196.741 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky
dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 196.741.179,47 Kč (196.741 tisíc Kč). Schodek
je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím
krátkodobých a dlouhodobých finančních prostředků.“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Usnesení č. 4/ZM/7/2019 bylo schváleno.
 K bodu 11:
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 870/10/LCD ze dne 7. 6. 2010
Zastupitelstvu města je předložen ke schválení uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 870/10/LCD ze dne
7. 6. 2010 od České spořitelny, a.s., který městu navrhla uzavřít banka. Předloženým dodatkem se ruší ve
smlouvě o úvěru: Článek VII, odst. 1, písm. l) veškeré příjmy Klienta pocházející z prodeje jakýchkoli nemovitostí
ve vlastnictví Klienta směrovat na Běžný účet a použít na splátku Úvěru, a to do deseti (10) Obchodních dnů od
jejich obdržení. K nakládání s těmito prostředky jiným než výše uvedeným způsobem je Klient oprávněn pouze po
předchozím písemném souhlasu Banky. Toto neplatí pro příjmy vyplývající z prodeje pozemků České poště, s.p.,
IČ: 47114983.
Starosta otvírá rozpravu.
V rozpravě vystoupili:
p.Kvasnička – konstatoval, že podmínka České spořitelny vznikla v době, kdy na tom město bylo finančně špatně.
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
„ Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 870/10/LCD ze dne 7. 6.
2010 předloženým Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 o zrušení
Článku VII, odstavce 1, písmene l).“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Usnesení č. 5/ZM/7/2019 bylo schváleno.
 K bodu 12:
Záměr podání žádosti o dotaci na „Obnovu technologie úpravny vody u Berounky“
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení záměr podání žádosti o dotaci v rámci programu MŽP, číslo
výzvy 2/2018, prioritní osa 1. voda, podporované aktivity: 1.6 A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody
na projekt „Obnova technologie úpravny vody u Berounky“. Jedná se o akci na podporu zlepšení zásobování
pitnou vodou v odpovídající kvalitě. Na základě provedeného technologického auditu z 03/2018 firmou ENVIPUR, s.r.o., který konstatoval, že současná technologie úpravy vody z roku 2005 je na hranici životnosti a je třeba
ji nahradit technologií modernější. Proto byl zpracován projekt na obnovu technologie úpravny vody od firmy Gservis Praha, spol. s r.o., který je v současné době dokončen a předán. Dotace je průběžná, výše dotace 60-70 %
z celkových způsobilých nákladů a na jednu akci činí maximálně 3 mil. Kč bez DPH. Celkové náklady na obnovu
technologie úpravny vody dle projektu firmy G-servis Praha, spol. s r.o. z 06/2019 činí 8 346 679,06 Kč bez DPH,
tj. 10 099 481,66 Kč vč. DPH.
Starosta otvírá rozpravu.
V rozpravě vystoupili:
p.Kvasnička – vznesl dotaz zda by nebyla nějaká jiná dotace s lepšími podmínkami? Ing.Smrčka – v tuto chvíli
není lepší dotace a situaci je potřeba řešit, jedná se hlavně o úpravu vody v souvislosti s obsahem manganu.
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
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„Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu MŽP, číslo výzvy 2/2018,
prioritní osa 1.Voda, podporované aktivity: 1.6 A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody na
projekt „Obnova technologie úpravny vody u Berounky.“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Usnesení č. 6/ZM/7/2019 bylo schváleno.
 K bodu 13:
Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Vybudování bezpečných cyklotras ve městě
Řevnice“
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj,
z programu 11703 – Integrovaný regionální operační program na akci „Vybudování bezpečných cyklotras ve
městě Řevnice“ v maximální výši 3.199.992,78 Kč. Konečná výše dotace se odvíjí od výsledku výběrového řízení
na zhotovitele stavby. Celkové předpokládané náklady stavby dle zpracované projektové dokumentace činí
10.970.695,90 Kč, způsobilé náklady projektu činí 3.555.547,54,- Kč. Celková předpokládaná finanční spoluúčast
města činí 7.770.703,12 Kč (bude zařazeno do rozpočtu pro rok 2020).
Dotace bude použita na vybudování bezpečných cyklotras propojující obytnou část „Selec“, vede ulicí
Švabinského přes lávku v Havlíčkových sadech (která bude v rámci projektu nově vystavěna), obě budovy
základní školy a nádraží. V projektovém rozpočtu nejsou zahrnuty náklady na nezbytné přeložky sítí a
předpokládané rekonstrukce vodovodních řadů a povrchů ulic Pod Strání a 28. října. Termín realizace stavby byl
na základě žádosti posunut do 31.8.2020.
Starosta otvírá rozpravu.
V rozpravě vystoupili:
p.Kvasnička – dlouhodobě s projektem cyklotras nesouhlasí, připadá mu,že akce má velké výdaje (rozbor
položek rozpočtu), dostává cyklisty do centra, nelíbí se mu napojení z Havlíčkových sadu na komunikaci
v Čs.Armády, velká spoluúčast města a má dojem,že přes dotaci se celá akce jen prodraží.
Ing. Smrčka – s tímto názorem nesouhlasí, připomíná,že dotací na komunikace je málo (jedná se o dotace pro
města typu Řevnic). Dotace je koncipována tak, aby propojila důležité body ve městě (škola,nádraží …) a projekt
tedy musel obsahovat tato propojení. Ing. Šupáčková – v původním plánu byla i komunikace v ul. Švabinského,
bude tedy i na tuto ulici návaznost? Ing. Smrčka – tato dotace je výsledkem podání 2.žádosti o dotaci, která už
celkový povrch ul. Švabinského neřešila,nicméně návaznost na tuto ulici být musí, aby trasa měla návaznost.
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, z programu 11703 –
Integrovaný regionální operační program, na akci „Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice“
v maximální výši 3.199.992,78 Kč.“
Pro:
8
zastupitelů
Proti:
2
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
2
zastupitelů
Usnesení č. 7/ZM/7/2019 bylo schváleno.
 K bodu 14:
Přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na akci „Vybudování a provoz dětské skupiny
Řevnice“
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na akci
„Vybudování a provoz dětské skupiny Řevnice“ registrační číslo CZ.03.151/0.0/0.0/19_111/0014141, prioritní osa
Operačního programu zaměstnanost: 1.2. Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup
k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou
práci. Celkové způsobilé náklady projektu činí 4.820.400,- Kč, celková výše dotace činí 4.579.340,- Kč z toho
z Evropského sociálního fondu 4 097 340,-Kč a dotace ze státního rozpočtu 482.040,- Kč. Vlastní zdroj
financování města 241.020,- Kč. Dotace bude využita na vytvoření 20 míst pro děti a provoz dětské skupiny.
Starosta otvírá rozpravu.
V rozpravě vystoupili:
Ing. Černý – dotaz na navýšení kapacity MŠ (zda jde pouze o 20 míst nebo je možnost většího počtu dětí) a
kuchyně (jídelny) MŠ (zda je dostatečná na pokrytí většího počtu strávníků)?
Ing. Smrčka – Nyní se jedná o 20 míst, co se týká kuchyně MŠ, aktuálně je v řešení obnova zařízení a počítá se i
s navýšením kapacity.
p.Chroust – kde budou kontejnery (kontejner) umístěny? Budou se v této souvislosti kácet nějaké stromy ve
školní zahradě? p.Kvasnička – umístění je v místě současného pískoviště, stromy se kácet nebudou.
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Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ve výši 4.579.380,- Kč z Ministerstva práce a sociálních
věcí (z toho 4.097.340,- Kč z Evropského sociálního fondu, tj. z prostředků poskytnutých ze státního
rozpočtu § 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel a 482.040,- Kč ze státního rozpočtu část národního
spolufinancování § 44 odst. 2 písm. j) rozpočtových pravidel) na akci „Vybudování a provoz dětské
skupiny Řevnice“ registrační číslo CZ.03.151/0.0/0.0/19_111/0014141, prioritní osa Operačního programu
zaměstnanost: 1.2. Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a
kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.“
Pro:
11
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
1
zastupitelů
Usnesení č. 8/ZM/7/2019 bylo schváleno.
 K bodu 15:
Diskuse
Starosta otevírá diskusi.
V diskusi vystoupili:
p.Kvasnička – připomněl požadovaný plán oprav komunikací.
p.Kovářová, Ing.arch. Čermáková – nevhodnost parkování a pohybu osob na komunikaci u autoservisu na
Mníšecké. Rada města odsouhlasila prostor pro zřízení parkovacích míst.
p.Hrubý – dotaz na Ing. Černého ohledně jeho článku ve zpravodaji Ruch č.9/2019, týkajícího se případného
budoucího využití bývalého areálu Eurovia k výstavbě obytných budov. P.Kvasnička – vysvětlil záměr opozice
k regulačnímu plánu. Ing. Smrčka – podotkl, že nelze srovnávat novou a stávající zástavbu, nyní jsou jiné
ekonomické podmínky, developeři se snaží z nových lokalit vytěžit co nejvíce.
p.Chroust – dotaz na nový povrch v ul. U Prodejny a Škrétova, zajímá ho, zda jde pouze o dočasné řešení? A
dotaz na chybějící veřejné osvětlení u marketu v ul. U Prodejny. Ing. Smrčka – potvrzuje, že se jedná o dočasné
řešení, občané byli o této skutečnosti informováni. Dalším záměrem je povrch v této lokalitě řešit přes možné
dotační tituly.
 K bodu 16:
Různé
Starosta otvírá rozpravu.
V rozpravě vystoupili: ---- K bodu č. 17
Závěr
Starosta informoval přítomné zastupitele, že příští zasedání se uskuteční dne 16.12.2019. Starosta ukončil
nahrávání ve 20:32 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle §93 odst.1 zákona o obcích
3) Smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 020/955/2019 se státním podnikem Lesy České republiky
V Řevnicích dne 14. října 2019
Zapsala: Petra Karešová

Ověřovatelé zápisu:
………………………………..
MUDr. Jaroslava Dercová

……………………………………
Jan Chroust

……………………………….
Ing. Tomáš Smrčka
starosta
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USNESENÍ
přijatá na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 7 dne 14. října 2019
Usnesení č. 1/ZM/7/2019
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 7 o 17 bodech
v navrženém znění:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Zahájení
Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Schválení programu
Zpráva o činnosti rady města
Zpráva o činnosti kontrolního výboru
Zpráva o činnosti finančního výboru
Zpráva o činnosti výboru pro územní plán
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy – Karlštejn
Smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 020/955/2019 - Lesy ČR, s.p. – lesní pozemky
Rozpočtové opatření č.3/2019 – návrh
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 870/10/LCD ze dne 7. 6. 2010
Záměr podání žádosti o dotaci na „Obnovu technologie úpravny vody u Berounky“
Přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Vybudování bezpečných cyklotras ve městě
Řevnice“
Přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na akci „Vybudování a provoz dětské skupiny
Řevnice“
Diskuse
Různé
Závěr

Usnesení č. 2/ZM/7/2019

„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu
Základní školy Řevnice s městysem Karlštejn s tím, že vymezení příslušné části společného školského
obvodu Základní školy Řevnice se bude vztahovat pouze na poskytování základního vzdělávání v 6. – 9.
ročníku a městys Karlštejn bude hradit městu Řevnice příspěvek na žáka navštěvujícího Základní školu
Řevnice, který má trvalý pobyt v městyse Karlštejn, na opravy a modernizaci budov, resp. vybavení
Základní školy Řevnice v paušální výši 3.000,- Kč/žák/rok.“
Usnesení č. 3/ZM/7/2019

„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 020/955/2019 se státním
podnikem Lesy České republiky, IČO: 42196451, sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové v přiloženém znění, jejímž předmětem je budoucí prodej části pozemků parc.č. 3536/1,
2
3536/26 a 3536/27 v k.ú. Řevnice o výměře cca 1300 m za účelem vybudování nové retenční přehrážky
v ř.km. 0,850 vodního toku Kejná a příjezdové komunikace k ní. Kupní cena bude stanovena dohodou na
základě znaleckého posudku vyhotoveného soudním znalcem, ke kupní ceně bude připočtena daň
z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“
Usnesení č. 4/ZM/7/2019

„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019, které upravuje schválený rozpočet na rok
2019 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 5.411.781,98 Kč. Celkem tedy po této úpravě
činí rozpočet města na rok 2019 na straně příjmů 105.741.179,47 Kč (105.741 tisíc Kč) a na straně výdajů
193.206.649,47 Kč (193.207 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
196.741.179,47 Kč (196.741 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky
dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 196.741.179,47 Kč (196.741 tisíc Kč). Schodek
je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím
krátkodobých a dlouhodobých finančních prostředků.“
Usnesení č. 5/ZM/7/2019

„ Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 870/10/LCD ze dne 7. 6.
2010 předloženým Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 o zrušení
Článku VII, odstavce 1, písmene l).“
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Usnesení č. 6/ZM/7/2019

„Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu MŽP, číslo výzvy 2/2018,
prioritní osa 1.Voda, podporované aktivity: 1.6 A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody na
projekt „Obnova technologie úpravny vody u Berounky.“
Usnesení č. 7/ZM/7/2019

„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, z programu 11703 –
Integrovaný regionální operační program, na akci „Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice“
v maximální výši 3.199.992,78 Kč.“
Usnesení č. 8/ZM/7/2019

„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ve výši 4.579.380,- Kč z Ministerstva práce a sociálních
věcí (z toho 4.097.340,- Kč z Evropského sociálního fondu, tj. z prostředků poskytnutých ze státního
rozpočtu § 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel a 482.040,- Kč ze státního rozpočtu část národního
spolufinancování § 44 odst. 2 písm. j) rozpočtových pravidel) na akci „Vybudování a provoz dětské
skupiny Řevnice“ registrační číslo CZ.03.151/0.0/0.0/19_111/0014141, prioritní osa Operačního programu
zaměstnanost: 1.2. Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a
kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.“

…………………………………

………………………………..

Ing. Tomáš Smrčka
starosta

Ing. arch. Alice Čermáková
místostarostka
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