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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 16.12. 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, Kovářová Iveta, Ing. Kozák Petr (příchod 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: Chroust Jan 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  16.12.2019            v  19 : 03hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  16.12.2019            ve   20 : 17 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) Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro SDH Řevnice 
9) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2019 evidenční 

číslo S-0529/SOC/2019/1 
10) Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 928 
11) Rozpočtové opatření č. 4/2019 – návrh 
12) Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku 

2019 
13) Rozpočet na rok 2020 – návrh 
14) Diskuse 
15) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činností podle zákona o obecní policii-Hlásná 

Třebaň 
16) Odkup pozemku 1721/8 - ul. Raisova 
17) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o společném školském obvodu - městys Karlštejn 
18) Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
19) Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů 
20) Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu 
21) Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
22) Pravidla pro přejímání infrastruktury do vlastnictví či správy města 
23) Různé 
24) Závěr 
Průběh zasedání zastupitelstva 
 

 K bodu 1  
Zahájení 
Jednání Zastupitelstva města Řevnice zahájil starosta města Ing. Tomáš Smrčka v 19:03hodin. 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 
 
 

 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. 8 
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Starosta určil ověřovateli zápisu Ing. Kateřinu Šupáčkovou a Libora Kvasničku a návrhovou komisi ve složení Ing. 
arch. Josef Tlustý a Ing. Jan Lojda, Ph.D. 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. 23 navrhuje starosta zařadit – Veřejnoprávní smlouvu 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“. Další návrhy nebyly vzneseny. Ostatní 
body zůstávají beze změny. 
  
19.06 – příchod Ing. Kozák (přítomno 14 zastupitelů) 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu programu zasedání v tomto znění: 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 8 o 25 
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) Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro SDH Řevnice 
9) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2019 evidenční 

číslo S-0529/SOC/2019/1 
10) Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 928 
11) Rozpočtové opatření č. 4/2019 – návrh 
12) Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku 

2019 
13) Rozpočet na rok 2020 – návrh 
14) Diskuse 
15) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činností podle zákona o obecní policii-Hlásná 

Třebaň 
16) Odkup pozemku 1721/8 - ul. Raisova 
17) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o společném školském obvodu - městys Karlštejn 
18) Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
19) Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů 
20) Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu 
21) Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
22) Pravidla pro přejímání infrastruktury do vlastnictví či správy města 
23) 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“ 

24) Různé 
25) Závěr 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 1/ZM/8/2019 bylo schváleno. 
  

 K bodu 4 
Zpráva o činnosti rady města  
Rada města Řevnice se v období 26.9.2019  – 27.11.2019  sešla 9 x a projednala body, které jsou obsaženy v 
zápisech č. 42 – č. 50.  
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 pěšině do Zadní Třebaně, kde je záměr revitalizace a umístění veřejného osvětlení. Ing. 
arch. Čermáková – záměr je postaven na případné směně pozemků, vznikl by prostor pro případnou alej. Lampa 
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veřejného osvětlení by zřejmě byla pouze jedna. Jedná se o cestu, kde prochází lidé na vlak a zpět ve večerních i 
brzkých ranních hodinách. Ing. Smrčka – v úvahu by připadala např. solární lampa.  
 
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 26.9.2019 – 27.11. 
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 4.11.2019. Výbor pověřil předsedu 
Ing. Černého ke shromáždění podkladů k dlouhodobému finančnímu výhledu města. Přítomné zastupitele výbor 
požádal, aby iniciovaly vypracování a přijetí pravidel pro přejímání infrastruktury do vlastnictví či správy města od 
privátních objektů (bod je zařazen na programu zasedání ZM č.8). Dále výbor upozornil na nutnost ohlídání 
udělení smluvní pokuty za nedodržení termínů při prodlení s úpravou přednádražního prostoru. Posledním bodem 
schůzky bylo přednesení návrhů dalších témat, na která by se chtěl kontrolní výbor v budoucnu zaměřit. Jedná se 
o – výkon stavebního dozoru u staveb realizovaných městem a plán priorit při zpevňování a asfaltování ulic. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Černý – dotaz na plán investic resp. investiční výhled. Ing. Smrčka – plán investic je součástí rozpočtu, 
ohledně výhledu je nejprve potřeba utřídit co se bude a nebude realizovat a následně řešit financování.  
 
„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 12.12.2019, výbor projednal návrh rozpočtového opatření č.4/2019, 
návrh rozpočtu města pro rok 2020 včetně jeho změn, oproti návrhu zveřejněném na úřední desce, které budou 
zapracovány do finální podoby rozpočtu a obecně závazné vyhlášky č. 4,5 a 6/2019. Všechny projednané 
dokumenty finanční výbor doporučil zastupitelstvu města ke schválení. 
  
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. 
V období od posledního zasedání zastupitelstva si členové výboru pro územní plán předávali elektronicky 
informace, které budou projednávat na schůzce, která se uskuteční v dohledné době (po novém roce). V tuto 
chvíli není k dispozici žádný písemný podklad. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
 „Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro územní plán“ 
 

 K bodu 8 
Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro SDH Řevnice  
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí účelové neinvestiční dotace pro SDH ve výši 6.800,- Kč 
určené na pohonné hmoty a školení členů sboru.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace pro Sbor dobrovolných hasičů ve výši 
6.800,- Kč určené na pokrytí nákladů na pohonné hmoty a školení.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 2/ZM/8/2019 bylo schváleno. 
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 K bodu 9: 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2019 evidenční číslo 
S-0529/SOC/2019/1 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování 
sociální služby na rok 2019 evidenční číslo dodatku poskytovatele S-0529/SOC/2019/1.  
Předmětem dodatku č. 1 je navýšení o 126.200,- Kč k původně přiznané dotaci ve výši 1.378.000,- Kč, která se 
upravuje na částku 1.504.200,- Kč pro zajištění činnosti pečovatelské služby města Řevnice. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování 
sociální služby na rok 2019 evidenční číslo dodatku poskytovatele S-0529/SOC/2019/1, jehož předmětem 
je navýšení dotace o 126.200,- Kč, tj. na částku 1.504.200,- Kč.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 3/ZM/8/2019 bylo schváleno. 
 

 K bodu 10: 
Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 928 
Zastupitelstvu města je předkládána ke schválení žádost o uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a 
technického zhodnocení budovy č.p. 928 na stavební úpravy bytového domu pro seniory ve výši 1 350 000,- Kč. 
V letošním roce došlo k zateplení ploché střechy budovy, k stavebním úpravám podkroví, kompletní výměně a 
prodloužení stávajícího výtahu a výměně vertikální plošiny v celkové výši 4 824 494,-Kč. Zastupitelstvo města 
schválilo uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 928 ve výši 
3 000 000,- Kč dne 24.9.2018 na svém 31. zasedání. Navýšení celkové ceny bylo způsobeno změnou řešení 
stavební konstrukce v podkroví – odstranění nebezpečného úžlabí, provedení terasy a opravy ploché střechy a 
dále havárií vertikální plošiny, která musela být vyměněna.   
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického 
zhodnocení budovy č.p. 928 ve výši 1 350 000,- Kč na stavební práce související se zateplením ploché 
střechy budovy, k stavebním úpravám podkroví, kompletní výměně a prodloužení stávajícího výtahu.“  

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 4/ZM/8/2019 bylo schváleno. 
 

 K bodu 11: 
Rozpočtové opatření č. 4/2019 – návrh  
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 4/2019, který upravuje schválený 
rozpočet na rok 2019 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 14.287.664,58 Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2019 na straně příjmů 120.028.844,05 Kč (120.029 tisíc Kč) a na straně výdajů 
207.494.314,05 Kč (207.494 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 211.028.844,05 Kč (211.029 tisíc 
Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků) činí výdaje 211.028.844,05 Kč (211.029 tisíc Kč). Schodek je kryt přebytkem finančních prostředků 
uspořených v minulých (předchozích) letech a přijatých krátkodobých a dlouhodobých prostředků. 
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2019 byl projednán na jednání rady města dne 11.12.2019. Ve finančním 
výboru byl návrh rozpočtového opatření projednán dne 12.12.2019.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:--- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
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Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2019 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 14.287.664,58 Kč. Celkem tedy po této úpravě 
činí rozpočet města na rok 2019 na straně příjmů 120.028.844,05 Kč (120.029 tisíc Kč) a na straně výdajů 
207.494.314,05 Kč (207.494 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 
211.028.844,05 Kč (211.029 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky 
dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 211.028.844,05 Kč (211.029 tisíc Kč). Schodek 
je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím 
krátkodobých a dlouhodobých finančních prostředků.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 5/ZM/8/2019 bylo schváleno. 
 

 K bodu 12: 
Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku 2019  
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. 16. 12. 2019) do 
konce roku 2019. 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 2019, 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 2019 v období měsíce prosince 2019 a ledna 2020, jejichž předmětem bude přijetí všech příjmů, vč. 
dotací z veřejných rozpočtů a jejich převedením 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 2019 v období měsíce prosince 2019 a ledna 2020 (do 
účetní závěrky 2019) a to po projednání ve finančním výboru.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

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

 K bodu 13: 
Rozpočet na rok 2020 – návrh  
Zastupitelstvu města je předkládán k projednání návrh rozpočtu na rok 2020. Tento návrh rozpočtu byl zároveň 
zaslán finančnímu výboru dne 5.12.2019 k projednání a případným připomínkám. Předložený rozpočet na rok 
2020 je navržen jako přebytkový. Na příjmové straně ve výši 131.299 tisíc Kč (131.298.940,- Kč) a na výdajové 
straně ve výši 113.482 tisíc Kč (113.481.940,- Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 
(8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) činí příjmy 147.872 tisíc Kč (147.871.940,- 
Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků) činí výdaje 147.872 tisíc Kč (147.871.940,- Kč). Rezerva je ve výši 3.177 tisíc Kč (3.176.822,- Kč). 
Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 2020 budou řešeny v rámci rozpočtových opatření. 
Investice a opravy jsou součástí plánu investic a oprav na rok 2020 a budou zapracovány do rozpočtu na rok 
2020 (ve FV projednáno dne 12.12.2019) po schválení zastupitelstvem města. Rada města na svém jednání dne 
4.12.2019 (viz. zápis č. 51) doporučila návrh rozpočtu na rok 2020 ke schválení zastupitelstvu města. 
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Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
Ing. Černý – dotaz zda je součástí rozpočtu i single track. Ing. Smrčka – single track v rozpočtu není. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2020 jako přebytkový, na příjmové straně ve výši 
131.299 tisíc Kč (131.298.940,- Kč) a na výdajové straně ve výši 113.482 tisíc Kč (113.481.940,- Kč.) bez 
financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech) činí příjmy 147.872 tisíc Kč (147.871.940,- Kč) a s financováním třídy 8. položky 
8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 147.872 tisíc Kč 
(147.871.940,- Kč). Rezerva je ve výši 3.177 tisíc Kč (3.176.822,- Kč). 
Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 2020 budou řešeny v rámci rozpočtových opatření.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 7/ZM/8/2019 bylo schváleno. 
 

 K bodu 14: 
Diskuse 
Ing. Šupáčková – představení myšlenky obce Baráčníků na obnovení úvozové cesty do „Jezevčin“.  
Rádi by cestu obnovili a to formou svépomoci, spolupráce se spolkem Havlíček event. za pomoci města, 
v případně souhlasného stanoviska. 
Ing. arch. Čermáková – pokud se jedná o pozemek města (katastrálně se o pozemek města jedná) je potřeba 
oslovit se záměrem vlastníky okolních pozemků (např. pokud by se jednalo o zemědělské družstvo). Ing. Smrčka 
– nejedná se o prioritu, ale není proti. Ing. Lojda – zpřístupněním zmíněné části se z druhé strany týká případná 
dotace na pěší stezku Pišťák (žádá se o dotaci).  
p.Kvasnička – obnovit pěší stezku by nepovažoval za špatné ani podél bývalého kravína nebo směnu pozemků 
cesty směrem k vrchu kde se koná pálení čarodějnic.  
Ing. Lojda – z pohledu myslivosti nepovažuje tyto obnovy za vhodné, zvěř také potřebuje mít možnost 
přirozeného krytu, který jim např. křoví poskytuje.  
 
 
19.45 – odchod Ing. Lojda (přítomno 13 zastupitelů)  
 

 K bodu 15: 
Dodatek č. 1 k smlouvě k zajišťování činností podle zákona o obecní policii-Hlásná Třebaň 
Zastupitelstvu je předkládáno k projednání uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 
29.6.2018 mezi městem Řevnice a obcí Hlásná Třebaň k zajišťování činností podle zákona o obecní policii. 
Předmětem dodatku je navýšení výkonu služby z deseti na čtrnáct hodin za týden a navýšení roční náhrady 
městu Řevnice z původní částky 208.000,- Kč (400,- Kč x 520 hodin) na 291.200,- Kč (400,- Kč x 728 hodin).  
Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň uzavření dodatku schválilo dne 2.12.2019. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
Ing. Černý – jakým způsobem se došlo k částce 400,- Kč za hodinu? Částka mu připadá nízká. Ing. Smrčka – 
jedná se o původní výpočet nákladů, kde vychází cca 370,- Kč na hodinu práce jednoho člověka (resp. 
strážníka).  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem 
Řevnice a obcí Hlásná Třebaň k zajišťování činností podle zákona o obecní policii, jehož předmětem je 
navýšení výkonu služby z deseti na čtrnáct hodin za týden a navýšení roční náhrady městu Řevnice 
z původní částky 208.000,- Kč na 291.200,- Kč.“  

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

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

 K bodu 16: 
Odkup pozemku 1721/8 - ul. Raisova 
Město Řevnice se obrátilo na vlastníka pozemku parc. č. 1721/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o celkové 
výměře 51 m

2
 se žádostí o jeho prodej městu. Vlastník pozemku souhlasí s kupní cenou 100,- Kč/m

2
, za kterou 

město pozemky pod komunikacemi již několik let vykupuje. 
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Jedná se o část veřejné komunikace – ulice Raisova. Kupní cena pozemku bude 5.100,- Kč (51 m
2
 x 100), město 

dále uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:--- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 1721/8, ostatní plocha, ostatní komunikace v 
obci a k.ú. Řevnice o výměře 51 m

2
 od majitele tohoto pozemku za kupní cenu 5.100,- Kč.“  

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 9/ZM/8/2019 bylo schváleno. 
 
19.52 – příchod Ing. Lojda (přítomno 14 zastupitelů)  
 

 K bodu 17: 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o společném školském obvodu - městys Karlštejn 
Město Řevnice uzavřelo dne 6.11.2019 s městysem Karlštejn dohodu o vytvoření společného školského obvodu 
Základní školy Řevnice.  
Dojde-li k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více základních škol 
zřizovaných některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou vyhláškou příslušnou část 
školského obvodu (viz. § 178 školského zákona). 
Vymezení části společného školského obvodu Základní školy Řevnice na území městyse Karlštejn se vztahuje 
pouze na poskytování základního vzdělávání v 6. – 9. ročníku Základní školy Řevnice.  
Znění vyhlášky bylo projednáno s odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:--- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
 „Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o společném školském obvodu 
ve znění, které je přílohou usnesení.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 10/ZM/8/2019 bylo schváleno. 
 

 K bodu 18: 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 15. října 2019 novelu zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích. Touto novelou dochází k výrazným změnám zákona o místních poplatcích, změny se v 
různé míře dotýkají každého z místních poplatků (za odpad, ze psů, za užívání veřejného prostranství, 
z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt). 
Z těchto důvodů je nutné zrušit či upravit stávající obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích ze strany obcí 
tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly změněnému znění zákona o místních poplatcích, aby nedošlo 
k neoprávněnému vybírání poplatků. Stávající vyhlášky se stanou 1.1.2020 nezákonnými. 
Co se týká místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, tak u něj dochází ke změně definice poplatníka. Výše poplatku se nemění. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
ve znění, které je přílohou usnesení.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 11/ZM/8/2019 bylo schváleno. 
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 K bodu 19 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů 
Město má nyní jednu společnou obecně závaznou vyhlášku pro místní poplatek ze psů, poplatek za užívání 
veřejného prostranství i poplatku z ubytovací kapacity a z rekreačního pobytu.  
Nově bude na doporučení MV a také z praktických důvodů vydána pro každý místní poplatek samostatná 
vyhláška. 
Novela zákona o místních poplatcích zavádí přesnější vymezení osvobozených osob a úlev u poplatku ze psů. 
Nárok na sníženou sazbu má nově důchodce od věku 65 let (max. 200,- Kč/pes) nebo držitel průkazu ZTP. 
Novela rovněž osvobozuje všechny osoby provozující útulky pro psy bez ohledu na zřizovatele. 
Návrh nové vyhlášky obsahuje zvýšení poplatku za druhého a každého dalšího psa téhož držitele z 500,- na 
600,- Kč. 
Dle nyní platné vyhlášky poskytuje město úlevu poživatelům invalidního, starobního, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmů - platí 200,- Kč za prvního psa (600,- Kč je základní 
sazba) a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa (360,- Kč je základní sazba). Tuto úlevu nová vyhláška 
zachovává. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:--- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
 „Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku ze psů ve znění, 
které je přílohou usnesení.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 12/ZM/8/2019 bylo schváleno. 
 

 K bodu 20 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu 
Novela zákona o místních poplatcích nahrazuje nynější poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací 
kapacity jedním poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat každý krátkodobý pobyt do 60 dnů bez ohledu na 
místo a účel pobytu. Rozšíří se tak okruh ubytovacích zařízení, kterých se má výběr místního poplatku týkat o 
další prostory jako jsou například byty, chaty, chalupy a ateliéry (bude se nově vztahovat na poskytnutí placeného 
ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv). 
Poplatek může stanovit každá obec podle svých potřeb a podmínek, nejvýše však na úroveň maximální sazby 
určené zákonem, to je pro rok 2020 maximálně 21,- Kč za den a v následujících letech maximálně 50,- Kč za 
den. 
Dle nyní platných vyhlášek se vybírá poplatek z ubytovací kapacity ve výši 4,- Kč za každé využité lůžko a den a 
poplatek za rekreační pobyt ve výši 10,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, tzn. rekreanti platí 14,- 
Kč/den, pracovníci pouze 4,- Kč/den. 
Výše poplatku z pobytu je v nové vyhlášce navržena ve výši 20,- Kč za den. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:--- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
 „Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu 
ve znění, které je přílohou usnesení.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 13/ZM/8/2019 bylo schváleno. 
 

 K bodu 21 
Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
Na žádost starosty byl poplatek za užívání veřejného prostranství vystavením zboží před provozovnou snížen na 
polovinu (např. roční paušál snížen z 2.000,- Kč/m

2
/rok na 1.000,- Kč/m

2
/rok). A dále byla do vyhlášky 

zakomponována úleva ve výši 2.000,- Kč/rok u poplatku za užívání veřejného prostranství umístěním reklamního 
zařízení pro poplatníka, který je přihlášen nebo má sídlo na území města Řevnice a úleva ve výši 8.000,- Kč/rok u 
poplatku za užívání veřejného prostranství vystavením zboží před provozovnou pro poplatníka, který je přihlášen 
nebo má sídlo na území města Řevnice. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
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V rozpravě vystoupili:---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
 „Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství ve znění, které je přílohou usnesení.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 14/ZM/8/2019 bylo schváleno. 
 

 K bodu 22 
Pravidla pro přejímání infrastruktury do vlastnictví či správy města 
Vzhledem k rozmáhající se výstavbě a plánovanému zastavování dalších částí Řevnic podle nového územního 
plánu, lze očekávat, že bude narůstat počet případů, kdy město bude přebírat od stavebníků do své správy či 
majetku nějakou infrastrukturu (silnici, chodník, přípojku, veřejné osvětlení apod.). Pro tyto případy by měla 
existovat metodika, jak má takové přejímání a ověřování kvality probíhat, aby se snížilo na minimum riziko, že se 
na infrastruktuře po čase objeví závady, které bude město nuceno opravit na své náklady. V metodice by měla být 
vyhrazena i možnost (povinnost) kontrolovat a ověřovat kvalitu infrastruktury ještě v době její výstavby. 
Postupy by zároveň měly být jednotné a předvídatelné, aby každý stavebník věděl, jak má infrastrukturu připravit, 
aby ji město od něj mohlo převzít. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
Ing. Smrčka – pracovně je zatím k dispozici materiál vytvořený Mgr. Zahumenskou pro Hradec Králové. Starosta 
by nechal vypracovat od zmíněné společnosti (Investor Zahumny) návrh řešení týkajících se právě přejímání 
infrastruktury do vlastnictví města od soukromých investorů.  
 
Starosta přečetl text usnesení navrženého Ing. Černým  
„Zastupitelstvo města pověřuje starostu vypracováním pravidel pro přejímání infrastruktury do vlastnictví 
či správy města od subjektů, které na území města realizují výstavbu. Pravidla budou obsahovat také 
způsoby kontroly kvality díla ještě v průběhu výstavby. Zastupitelstvo pověřuje starostu vypracováním 
těchto pravidel do 30. dubna 2020." 
 
Ing. Hartmann předložil protinávrh usnesení.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení navrženého Ing. Hartmannem. 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města pověřuje starostu, aby prověřil potřebu vypracování pravidel pro přejímání 
infrastruktury do vlastnictví města od subjektů, které na území města budou realizovat výstavbu a 
takovou infrastrukturu budou chtít předat do vlastnictví města.  Výsledky budou předloženy zastupitelům 
na druhém jednání zastupitelstva města v roce 2020." 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č. 15/ZM/8/2019 bylo schváleno. 
 

 K bodu 23: 
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-6182/OŽP/2019). 
Středočeský kraj se touto smlouvou zavazuje poskytnout městu Řevnice jednorázovou účelovou neinvestiční 
dotaci ve výši 38.010,- Kč na zřizování nových oplocenek MZD. 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:--- 
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Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 38.010,- Kč od Středočeského 
kraje na zřizování nových oplocenek meliorační zpevňující dřeviny 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-
6182/OŽP/2019.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 16/ZM/8/2019 bylo schváleno. 
 

 K bodu 24: 
Různé  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
p. Kvasnička – dotaz k dokončení rekonstrukce ulic Švabinského,Havlíčkova, K. Světlé? Nelíbí se mu způsob 
prací a uložení materiálu. Zřejmě se jedná o chybnou komunikaci se stavebním dozorem nebo stavbou? 
Ing. Smrčka – práce by měli již končit, původní snaha byla zachovat průjezdy křižovatkami. Stavba má vždy jistá 
omezení.  
 

 K bodu č. 25 
Závěr 
Starosta přednesl možné termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2020 a to 16.3.2020,15.6.2020.14.9.2020 a 
14.12.2020. 
Popřál všem zastupitelům i přítomným občanům klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.  
Příští zasedání se uskuteční dne 16.3.2020. Starosta ukončil nahrávání ve 20.17 hodin.  
 
 
 
Přílohy zápisu: 
1)  Prezenční listina 
2)  Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o společném školském obvodu - městys Karlštejn 
3)  Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
4)  Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů 
5)  Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu 
6)  Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
 
V Řevnicích dne 16. prosince 2019 
Zapsala: Petra Karešová  
 
 
 
 
 
 
 
 

        Ověřovatelé zápisu: 
                  

 

………………………………..                                                   …………………………………… 
 Ing. Kateřina Šupáčková           Libor Kvasnička  
 
 

 
 

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

                                                                    starosta 
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USNESENÍ 
 přijatá na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 8 dne 16. Prosince 2019 

 
Usnesení č. 1/ZM/8/2019 

„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 8 o 25 
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) Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro SDH Řevnice 
9) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2019 evidenční 

číslo S-0529/SOC/2019/1 
10) Uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 928 
11) Rozpočtové opatření č. 4/2019 – návrh 
12) Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku 

2019 
13) Rozpočet na rok 2020 – návrh 
14) Diskuse 
15) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě k zajišťování činností podle zákona o obecní policii-Hlásná 

Třebaň 
16) Odkup pozemku 1721/8 - ul. Raisova 
17) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o společném školském obvodu - městys Karlštejn 
18) Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
19) Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů 
20) Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu 
21) Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
22) Pravidla pro přejímání infrastruktury do vlastnictví či správy města 
23) 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“ 

24) Různé 
25) Závěr 
 
Usnesení č. 2/ZM/8/2019 

„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace pro Sbor dobrovolných hasičů ve výši 
6.800,- Kč určené na pokrytí nákladů na pohonné hmoty a školení.“ 
 
Usnesení č. 3/ZM/8/2019 

„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování 
sociální služby na rok 2019 evidenční číslo dodatku poskytovatele S-0529/SOC/2019/1, jehož předmětem 
je navýšení dotace o 126.200,- Kč, tj. na částku 1.504.200,- Kč.“ 
 
Usnesení č. 4/ZM/8/2019 

„Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického 
zhodnocení budovy č.p. 928 ve výši 1 350 000,- Kč na stavební práce související se zateplením ploché 
střechy budovy, k stavebním úpravám podkroví, kompletní výměně a prodloužení stávajícího výtahu.“  
 
Usnesení č. 5/ZM/8/2019 

„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2019 tak, že se na straně příjmů i výdajů zvyšuje o částku 14.287.664,58 Kč. Celkem tedy po této úpravě 
činí rozpočet města na rok 2019 na straně příjmů 120.028.844,05 Kč (120.029 tisíc Kč) a na straně výdajů 
207.494.314,05 Kč (207.494 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 
211.028.844,05 Kč (211.029 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - uhrazené splátky 
dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 211.028.844,05 Kč (211.029 tisíc Kč). Schodek 
je kryt přebytkem finančních prostředků uspořených v minulých (předchozích) letech a přijetím 
krátkodobých a dlouhodobých finančních prostředků.“ 
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Usnesení č. 6/ZM/8/2019 

„Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením a provedením nezbytných rozpočtových opatření 
za rok 2019 v období měsíce prosince 2019 a ledna 2020, jejichž předmětem bude přijetí všech příjmů, vč. 
dotací z veřejných rozpočtů a jejich převedením 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 2019 v období měsíce prosince 2019 a ledna 2020 (do 
účetní závěrky 2019) a to po projednání ve finančním výboru.“ 
 
Usnesení č. 7/ZM/8/2019 

„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2020 jako přebytkový, na příjmové straně ve výši 
131.299 tisíc Kč (131.298.940,- Kč) a na výdajové straně ve výši 113.482 tisíc Kč (113.481.940,- Kč.) bez 
financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech) činí příjmy 147.872 tisíc Kč (147.871.940,- Kč) a s financováním třídy 8. položky 
8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 147.872 tisíc Kč 
(147.871.940,- Kč). Rezerva je ve výši 3.177 tisíc Kč (3.176.822,- Kč). 
Investiční akce podmíněné přidělením dotace v roce 2020 budou řešeny v rámci rozpočtových opatření.“ 
 
Usnesení č. 8/ZM/8/2019 

„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem 
Řevnice a obcí Hlásná Třebaň k zajišťování činností podle zákona o obecní policii, jehož předmětem je 
navýšení výkonu služby z deseti na čtrnáct hodin za týden a navýšení roční náhrady městu Řevnice 
z původní částky 208.000,- Kč na 291.200,- Kč.“  
 
Usnesení č. 9/ZM/8/2019 

„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 1721/8, ostatní plocha, ostatní komunikace v 
obci a k.ú. Řevnice o výměře 51 m

2
 od majitele tohoto pozemku za kupní cenu 5.100,- Kč.“  

 
Usnesení č. 10/ZM/8/2019 

„Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o společném školském obvodu 
ve znění, které je přílohou usnesení.“ 
 
Usnesení č. 11/ZM/8/2019 

„Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
ve znění, které je přílohou usnesení.“ 
 
Usnesení č. 12/ZM/8/2019 

„Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku ze psů ve znění, 
které je přílohou usnesení.“ 
 
Usnesení č. 13/ZM/8/2019 

„Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu ve znění, 
které je přílohou usnesení.“ 
 
Usnesení č. 14/ZM/8/2019 

„Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství ve znění, které je přílohou usnesení.“ 
 
Usnesení č. 15/ZM/8/2019 

„Zastupitelstvo města pověřuje starostu, aby prověřil potřebu vypracování pravidel pro přejímání 
infrastruktury do vlastnictví města od subjektů, které na území města budou realizovat výstavbu a 
takovou infrastrukturu budou chtít předat do vlastnictví města.  Výsledky budou předloženy zastupitelům 
na druhém jednání zastupitelstva města v roce 2020." 
 
Usnesení č. 16/ZM/8/2019 

„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 38.010,- Kč od Středočeského 
kraje na zřizování nových oplocenek meliorační zpevňující dřeviny  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-
6182/OŽP/2019.“ 
 

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

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


