
1 

 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 29.6.2020 v budově Zámečku, č.p. 29, Řevnice 

 
 
Přítomní zastupitelé: Bc. Cvanciger Miroslav, Ing. arch. Čermáková Alice, Ing. Černý Pavel, MUDr. Dercová 
Jaroslava (příchod 19.08), Ing. Hartmann Petr, Chroust Jan, Hrubý Vratislav, Kovářová Iveta, Ing. Kozák Petr 
(příchod 19.10),Kvasnička Libor, ,Ing. Řezáč Roman, Ing. Smrčka Tomáš, Ing. Šupáčková Kateřina, Ing. arch. 
Tlustý Josef (příchod 19.03) 
Omluvení zastupitelé:  Ing. Lojda Jan Ph.D  
Nepřítomní zastupitelé:  
Hosté:  Ing. David Kodym – EKOS 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  29.6.2020            v  19 : 01 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  29.6.2020            ve   23 : 08 hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 9 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 a výroční zpráva za rok 2019 

9) Dolnoberounské vodárenské družstvo – stanovy  

10) Prodej části pozemků parc.č. 3553/1 a parc.č. 3554 – ul. Sportovní  

11) Námitky proti PD na novostavbu dvou oddělení MŠ Řevnice 

12) Nesouhlasné stanovisko občanů s projektem singletracku 

13) Diskuse 

14) Závěrečný účet města Řevnice za rok 2019 

15) Účetní závěrka za rok 2019 

16) Rozpočtové opatření č. 2/2020 – návrh 

17) Návrh na zrušení odměny předsedů výborů 

18) Plánovací smlouva - Vily Řevnice s.r.o. – dodatek č. 1 

19) Plán údržby nezpevněných komunikací  

20) Koupě pozemku parc.č. 1375/40 - areál ČOV 

21) Koupě podílu pozemků parc.č. 2974/10 a 2974/16 

22) Koupě id. 1/144 pozemku parc.č. 2674/16 - ul. Slunečná 

23) Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Humanitárního fondu na 

pořízení osobního automobilu pro Pečovatelskou službu Řevnice 

24) Přijetí dotace SZIF – Pěší stezka PIŠTÁK - I. etapa 

25) Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 - Přechod na nový knihovní 

systém Tritius 

26) Různé 

27) Závěr 

Průběh zasedání zastupitelstva 
 

 K bodu 1  
Zahájení 
Jednání Zastupitelstva města Řevnice zahájil starosta města Ing. Tomáš Smrčka v 19: 01hodin. Před zahájením 
jednání upozornil přítomné na dodržení nošení roušek po celou dobu jednání zastupitelstva. Konstatoval, že 
jednání bylo svoláno v souladu s jednacím řádem a ve smyslu zákona o obcích a je usnášení schopné, neboť při 
zahájení zasedání je přítomno 11 zastupitelů. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů.  
 

Zápis  č. 12 
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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 Ing. Kateřinu Šupáčkovou a Libora Kvasničku a návrhovou komisi ve složení Ing. 
arch. Alice Čermáková a Iveta Kovářová. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
19.03 – příchod Ing. arch. Tlustý (přítomno 12 zastupitelů), 19.08 –příchod MUDr. Dercová (přítomno 13 
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 a informoval přítomné zastupitele o dodatečném zařazení bodu k projednání 
– jako bod č.17 navrhuje starosta zařadit – Nabídku rezervního financování.Ing. Černý navrhuje zařadit jako 
bod č.27 – Vypracování střednědobého výhledu investic města. Další návrhy nebyly vzneseny. Ostatní body 
zůstávají beze změny. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu programu zasedání v tomto znění: 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 12 o 29 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 a výroční zpráva za rok 2019 

9) Dolnoberounské vodárenské družstvo – stanovy  

10) Prodej části pozemků parc.č. 3553/1 a parc.č. 3554 – ul. Sportovní  

11) Námitky proti PD na novostavbu dvou oddělení MŠ Řevnice 

12) Nesouhlasné stanovisko občanů s projektem singletracku 

13) Diskuse 

14) Závěrečný účet města Řevnice za rok 2019 

15) Účetní závěrka za rok 2019 

16) Rozpočtové opatření č. 2/2020 – návrh 

17) Nabídka rezervního financování  

18) Návrh na zrušení odměny předsedů výborů 

19) Plánovací smlouva - Vily Řevnice s.r.o. – dodatek č. 1 

20) Plán údržby nezpevněných komunikací  

21) Koupě pozemku parc.č. 1375/40 - areál ČOV 

22) Koupě podílu pozemků parc.č. 2974/10 a 2974/16 

23) Koupě id. 1/144 pozemku parc.č. 2674/16 - ul. Slunečná 

24) Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Humanitárního fondu na 

pořízení osobního automobilu pro Pečovatelskou službu Řevnice 

25) Přijetí dotace SZIF – Pěší stezka PIŠTÁK - I. etapa 

26) Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 - Přechod na nový knihovní 

systém Tritius 

27) Vypracování střednědobého výhledu investic města  

28) Různé 

29) Závěr 
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Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 1/ZM/12/2020 bylo schváleno. 
  
19.10 – příchod Ing. Kozák (přítomno 14 zastupitelů)  
 

 K bodu 4 
Zpráva o činnosti rady města  
Rada města Řevnice se v období 28.11.2019  – 10.6.2020  sešla 27 x a projednala body, které jsou obsaženy v 
zápisech č. 51 – č. 77. Souhrnná zpráva je součástí podkladového materiálu k bodu č. 4. Zpráva je předkládána 
ve větším rozsahu z důvodu vyhlášení nouzového stavu a s ním souvisejícím možnostem konání zasedání 
zastupitelstva pouze v omezeném rozsahu. Zpráva o činnosti rady města je předkládána s větším časovým 
odstupem, odložení projednání bylo odsouhlaseno zastupiteli. 
  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  ----- 
 
„Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti rady města v období 28.11.2019 – 
10.6.2020“ 
 

 K bodu 5 
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
Starosta požádal předsedu výboru Ing. Černého o přednesení zprávy o činnosti kontrolního výboru. 
Schůzka kontrolního výboru se uskutečnila naposledy dne 13.1.2020. Obsahem schůzky byl způsob, jakým 
město řeší finanční výhled na další roky, dokončení prací na přednádražím prostoru a prověření prodloužení lhůty 
na stavbu lesní cesty Strážný vrch. Další schůzky z důvodu koronavirové pandemie zatím nebylo možné 
uskutečnit. Schůzka kontrolního výboru je plánována na 30.6.2020.  
 
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. 
Schůzky finančního výboru proběhly dne 31.12.2019, výbor projednal návrh rozpočtového opatření č.5/2019, dále 
pak dne 26.3.2020, na této schůzce byl projednáván návrh rozpočtového opatření č.1/2020, který byl doporučen 
ke schválení zastupitelstvu města. Na schůzce dne 25.6.2020 výbor projednával rozpočtové opatření č.2/2020, 
nabídku rezervního financování od České spořitelny, závěrečný účet města za rok 2019 a účetní závěrku za rok 
2019. Mimo účetní závěrky za rok 2019, je výborem doporučeno schválení bodů zastupitelstvem. U účetní 
závěrky doporučeno neschválení z důvodu závady zjištěné při přezkoumání hospodaření města za rok 2019. 
  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: Ing. Černý – vyvození důsledků? Ing. Smrčka – vše je v řešení.  
 
 „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 se na přelomu února a března sešel třikrát. Dne 27.2.2020  se zabýval podněty, které osobně přednesli 
zástupci petičního výboru k diskutovaným lokalitám Na Vrážce (zadržení vody proti vyplavení území) a Za 
nádražím (bývalá Eurovia), dne 9.3.2020 se výbor krátce zabýval novou územní studií na lokalitu Za nádražím od 
architektonické kanceláře Monom a  dne 12.3.2020 byly diskutovány parametry nové územní studie území Za 
nádražím ve vztahu k navrhovaným regulativům ÚP v tomto území, p.Sudek upřesnil představu petičního výboru 
(PV) o velikosti volnočasových ploch v této lokalitě, konkrétně 10.000 m2. Dále také upřesnil představu PV na 
vymezení ochranného pásu v šířce 30 metrů vedle území Na Vrážce. Výbor se shodl, že územní studie ověřila 
realizovatelnost transformace území. Výbor jako celek souhlasí s posunutím regulativů plochy k opakovanému 
veřejnému projednání. Proti se vyslovil pouze p. Sudek, který byl pro možnost rozdělení území do více 
ploch. Výbor se dále jako celek shodl, že ve výše uvedené ploše (Za nádražím) nechce připustit, aby byla 
zástavba v určité části výrazně zahuštěná výstavba. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
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V rozpravě vystoupili: ---- 
 
 „Zastupitelstvo města Řevnice bere na vědomí zprávu o činnosti výboru pro územní plán“ 
 

 K bodu 8 
Výsledky hospodaření společnosti EKOS a výroční zpráva za rok 2019 
Rada města na svém jednání dne 17.6.2019 (zápis č. 77) projednala a schválila řádnou účetní závěrku 
společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za rok 2019, 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 2019 splněn (viz. Průvodní zpráva),přičemž: 
- došlo podstatným změnám v hospodaření na střediscích opady a skládka ve spojitosti se srpnovým ukončení 

odpadářských činností (prodej související části společnosti), 
- zlepšené hospodaření střediska vodovod je spojeno vyšším množstvím dodávané vody (sucho) a výskytem 

spíše snadno opravitelných poruch, 
- zhoršení hospodaření střediska kanalizace je spojeno provozováním čistírny, jež byla za provozu rozšiřována 

a omezení příjmu dovezených odpadních vod. 
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 2019 ve 
smyslu § 36 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích. V souvislosti s uzavřením hospodaření předchozího 
roku je třeba rozhodnout o vypořádání HV. Ing. Kodym navrhuje uhrazení plánu odpovídající ztráty roku 2019 dle 
níže uvedené tabulky:  
 

Nerozdělený zisk minulých let (účet 428015)  ………………….. 10 329 686,27 
Výsledek hospodaření roku 2019 (ztráta)       …………………..  -8 312 759,04  
---------------------------------------------------------------------------------------------  
Nerozdělený zisk po vypořádání výsledků      ……………         2 016 927,33  
 

Dále v návaznosti na předloženou účetní závěrku byla předložena a radou města schválena také výroční zpráva 
společnosti EKOS Řevnice za rok 2019. 
Starosta požádal přítomného Ing. Davida Kodyma o přednesení komentáře k bodu č.8 a zodpovězení dotazů 
zastupitelů.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
p.Kvasnička – dotaz na % vyčíslení ztráty. Ing. Kodym – ztráta je popsána jiným způsobem než % vyčíslením, 
protože údaj by nebyl objektivně vypovídající.  
 
 „Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření společnosti EKOS Řevnice, 
spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, Řevnice za rok 2019 a výroční zprávu za rok 2019.“ 
 

 K bodu 9: 
Dolnoberounské vodárenské družstvo  
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 5.8.2019 schválilo založení Dolnoberounského vodárenského družstva 
spolu s obcemi Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň na provozování vodárenské infrastruktury těchto obcí. Podle 
předkládaných stanov se členem družstva může stát obec, která je vlastníkem vodárenské infrastruktury a která 
svěří provozování této infrastruktury nebo její část družstvu a nebo obec, která je napojena na ČOV Řevnice,  
dále musí tento člen převzít  vkladovou povinnost  k členskému vkladu ve výši  200.000,- Kč. Nejvyšším orgánem 
družstva je členská schůze, která plní zároveň úlohu kontrolní komise. Tedy při založení dle navržených stanov 
všechny tři obce zastoupené svými starosty.  Statutárním orgánem družstva je předseda družstva, kterým je vždy 
jeden z členů družstva s čtyřletým funkčním obdobím a členové se budou ve funkci předsedy pravidelně střídat.  
Jelikož členy jsou právnické osoby, je nutné, aby člen družstva- předseda vždy určil fyzickou zastupující osobu.  
Jelikož je pro založení na předsedu družstva navrženo město Řevnice, starosta města navrhuje na  zastupující 
fyzickou osobu ing. Davida Kodyma. Po založení družstva a zápisu u rejstříkového soudu by bylo provedeno na 
tuto zastupující fyzickou osobu výběrové řízení.      
K realizaci tohoto kroku je potřeba v souladu se zákonem o obcích, tedy zákonem předepsaným způsobem, 
přijmout potřebná usnesení.  
Do nově založeného družstva by bylo převedeno současné zbývající personální a majetkové vybavení 
společnosti EKOS Řevnice, která v současné době provozuje vodárenskou infrastrukturu ve městě. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:    
Ing. Černý – infrastruktura bude dále v majetku města? Ing. Kodym bude zastupující osobou pouze omezeně 
nebo nastálo? Je možnost odvolání?  Ing. Smrčka – majetek města se nemění, zastupující osobu je možné 
odvolat na základě usnesení zastupitelstva (předsedajícího družstvu). p.Chroust – dotaz na majetkové vybavení 
společnosti EKOS, které vstoupí do družstva? Ing.Kodym – jedná se o velkou techniku a drobné vybavení (popis 
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a ocenění je ve znaleckém posudku). Každá obec vloží do družstva vstupní vklad a ten bude sloužit mj. 
k odkoupení vybavení. Na fungování družstva bude přesto nutné na přechodnou dobu zajistit financování zřejmě 
formou úvěru.  
p.Kvasnička – jaký by byl úrok úvěru? Ing. Kodym – má nabídku cca 1 rok starou, kde je předpoklad kolem 1% 
ročně.  

 
Hlasování bude probíhat ve více částech, aby bylo možné v případě potřeby revokovat pouze jednotlivé části.  
Starosta dává hlasovat o návrzích usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 4/ZM/6/2019 a usnesení č. 5/ZM/6/2019 přijaté dne 5.8.2019 na 
zasedání č. 6/2019, kterými schválilo založení Dolnoberounského vodohospodářského družstva a jeho 
stanovy. „ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 2/ZM/12/2020 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Část a ) – „Zastupitelstvo města podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o: 
aa)účasti města na založení Dolnoberounského vodárenského družstva, jehož zakladateli budou dále 
obce Hlásná Třebaň a Zadní Třebaň,  
bb)převzetí závazku k peněžitému základnímu členskému vkladu, kterým se bude město podílet na 
základním kapitálu družstva, ve výši 200.000,- Kč 
cc)schválení obsahu dohody zakladatelů na obsahu stanov družstva ve znění, které tvoří přílohu tohoto 
usnesení.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 3/ZM/12/2020 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Část b) – „Zastupitelstvo města podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pověřuje: 
 aa) starostu Ing. Tomáše Smrčku, aby jménem města podepsal a podal přihlášku do družstva 
bb) schválil a podepsal dohodu zakladatelů na obsahu stanov družstva, jejíž obsah bude ve formě 
notářského zápisu odpovídat příloze tohoto usnesení.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 4/ZM/12/2020 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Část c) – „Zastupitelstvo města podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, navrhuje, 

aby předsedou Dolnoberounského vodárenského družstva bylo město Řevnice, a fyzickou osobou, která 

bude předsedu družstva při výkonu jeho působnosti zastupovat, aby byl Ing. David Kodym.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 5/ZM/12/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 10: 
Prodej části pozemků parc.č. 3553/1 a parc.č. 3554 – ul. Sportovní 
Pozemek parc.č. 3553/1 tvoří část ulice Sportovní, na pozemku parc.č. 3554 se nachází nepovolená stavba 
garáže. 
Zastupitelstvo města dne 24.9.2018 (viz. zápis č. 31) schválilo záměr prodeje části pozemku parc.č. 3553/1 o 
výměře 206 m

2
 a části pozemku parc.č. 3554 o výměře cca 14 m

2
, oba v k.ú. Řevnice, JUDr. F. M. za těchto 

podmínek: a) kupující do tří let od podpisu smlouvy zajistí odstranění garáže z pozemku města č. 3554, b) do 
doby, než bude garáž odstraněna, nebude kupující na pozemku, který je předmětem kupní smlouvy, provádět 
žádné stavební práce ani jej nezatíží jinými závazky, c) nebude-li garáž odstraněna do tří let od podpisu kupní 
smlouvy, tato pozbývá platnost. 
Jedná se o svah podél komunikace v ulici Sportovní přiléhající k pozemkům parc.č. 1039/1 a parc.č. 3553/3, které 
tvoří zahradu rodinného domu č.p. 904. JUDr. M. by rád svah upravil způsobem, jakým jsou upraveny pozemky 
v ulici Sportovní na něj navazující – tj. postavil nový plot s opěrnou zdí. Vystavěná opěrná zeď umožní městu 
jednoduchým způsobem vybudovat souběžný chodník.  



6 

 

Rozdělení pozemku parc.č. 3553/1 je v geometrickém plánu č. 2325-7/2018 navrženo tak, že lampy veřejného 
osvětlení zůstanou na pozemku města a zůstane také prostor pro vybudování chodníku. Výměra prodávaných 
pozemků se oproti původnímu záměru zmenšila, a to část pozemku parc.č. 3553/1 z  206 m

2
 na 170 m

2
 a část 

pozemku parc.č. 3554 ze 14 m
2 
na 7 m

2
. 

Dělení pozemků je v souladu s územním plánem města - odbor územního plánování Městského úřadu Černošice 
vydal kladné stanovisko v červenci 2019. Město požádalo o souhlas s rozdělením pozemků 7.8.2019, řízení bylo 
následně přerušeno do rozhodnutí v řízení o dodatečném povolení stavby garáže na pozemku parc.č. 3554 a 
následně do pravomocného rozhodnutí v řízení o odstranění stavby garáže (27.5.2020).  
Rozhodnutí o rozdělení pozemků vydal stavební úřad dnes 29.6.2020 .   
Město si nechalo zpracovat znalecký posudek na zjištění tržní ceny pozemků, které mají být předmětem prodeje. 
Dle znaleckého posudku 2020 vypracovaného soudním znalcem Ing. Kubátem činí tržní cena nově vzniklého 
pozemku parc.č. 3553/5 o výměře 170 m

2
 62.900,- Kč a nově vzniklého pozemku parc.č. 3554/2  o výměře 7 m

2
 

9.660,- Kč. 
Starosta Ing. Smrčka navrhl kupní cenu 200.000,- Kč, která městu Řevnice uhradí náklady spojené s přípravou 
prodeje pozemků (právní služby, znalecký posudek a další). JUDr. M. s navrženou kupní cenou souhlasí s 
upozorněním, že se z jeho strany jedná o velmi vstřícný krok, jehož cílem je podstatné zkvalitnění dané lokality.  
Kupní smlouvou, kterou vypracoval JUDr. Konečný, se za účelem zajištění závazku kupujícího zajistit odstranění 
garáže do 3 let od podpisu smlouvy zřizuje ve prospěch města na 4 roky právo zákazu zcizení a zatížení 
prodávaných nemovitostí. 
Kupní bude uzavřena až po nabytí právní moci rozhodnutí o dělení pozemků. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
p.Kvasnička – dotaz na stávající garáž. Ing. Smrčka –garáž bude odstraněna. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc.č. 3554/2 o výměře 7 m

2
, který vznikne oddělením z 

pozemku parc.č. 3554 v k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2325-
7/2018 a pozemku parc.č. č. 3553/5 o výměře 170 m

2
, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3553/1 v 

k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2325-7/2018, JUDr. F. M., 150 00 
Praha – Smíchov, za celkovou kupní cenu 200.000,- Kč a uzavření kupní smlouvy v přiloženém znění.“  

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 6/ZM/12/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 11: 
Námitky proti PD na novostavbu dvou oddělení MŠ Řevnice 
PhDr. J. Š. a Mgr. R. Š. podali dne 20.2.2020 pod čj.0988/2020 námitky proti projektové dokumentaci , způsobu 
provádění a užívání  stavby „Novostavba objektu pro dvě oddělení MŠ Řevnice, areál MŠ Mníšecká čp. 676“, 
které směřují na členy zastupitelstva  a žádají o projednání námitek na nejbližším jednání ZM a stažení žádosti, 
případně její úpravu ve smyslu snížení kapacity novostavby a současně snížení stavebního objemu zvažované 
stavby“. Na jednotlivé body námitek vypracoval zmocněnec města a současně projektant Ing. Roman Vejmelka, 
IČ 24699624 (který je k zastupování v záležitostech stavebního záměru MŠ Řevnice – stavební úpravy a 
novostavba nového pavilonu při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy zmocněn) 
odpovědi a vyjádření. Námitky a odpovědi jsou v podkladových materiálech. Současně tyto námitky řeší v rámci 
stavebního řízení i stavební úřad, dne 11.6.2020 proběhlo v této věci jednání. Stávající kapacita mateřské školy 
je 86 dětí, navržené rozšíření je pro 40 dětí. Projekt umožňuje rozšíření po etapách (patrech vždy po 20 – ti 
dětech). V aktuálním školním roce 2019/2020 se nedostalo do MŠ 30 tříletých dětí, které navštěvují MŠ 
Bambinárium a dětskou skupinu Sokolík (město na ně přispívá částkou 3000,- Kč za měsíc). Pro školní rok 
2020/2021 je takových nepřijatých dětí 23. Přičemž kapacita všech zbývajících tříd v MŠ bude zcela naplněná.  
Město získalo počínaje školním rokem 2020/2021 dotaci na zřízení a dvouletý provoz dětské skupiny pro 20 dětí 
z Ministerstva práce a sociálních věcí.  Záměr bylo dětskou skupinu umístit již do nově navrženého 
kontejnerového pavilonu v areálu MŠ. Město tak chce řešit deficit míst pro mladší děti a současně uspořit 
prostředky, které vynakládá na umístění těchto dětí do MŠ Bambinárium a dětské skupiny Sokolík (ročně se 
jedná o náklad cca 800 tis. Kč, na dva roky pak cca 1,6 mil. Kč). Ovšem z důvodů podaných námitek a 
předpokládaných prodlev v projednání záměru umístění dětské skupiny do nového pavilonu, by se nestihl termín 
zprovoznění skupiny předpokládaný dotací. Proto starosta navrhl na základě provedených konzultací umístění 
dětské skupiny (na dotací dané dva roky) do budovy čp. 64 (stará škola na náměstí), kde se uvolní prostory po 
městské policii (tato se přestěhuje do nového podkroví úřadu). Nutné menší stavební úpravy a navýšení hyg. 
zázemí (které ovšem dotace plně pokryje) zajistí technické služby. Potřeba navýšení kapacity mateřské školy 
zejména pro tříleté děti však bude trvat dále i po ukončení dotované dvouleté činnosti dětské skupiny. Proto je 
potřeba pokračovat v projednání již zpracovaného projektu. Po konzultacích s firmami, které pro město 
administrují dotace, předpokládá se i po roce 2020 vypsání dotací na mateřské školy. V případě, že by se 
podařilo vybudovat druhou mateřskou školu na jiném místě ve městě, o což město usiluje (např. v areálu bývalé 
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betonárny v souvislosti s projednáním nového ÚP), mohl by nový pavilon sloužit mateřské škole k jiným aktivitám 
- například k cvičení (s projektantem byla tato možnost konzultována a modulární systém kontejnerů toto 
umožňuje).       
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
Ing. Černý – dotaz ohledně umístění kontejnerů? Proč např. není mezi MŠ a Mníšeckou? Ing. Smrčka – 
projektant vycházel ze snadného napojení na inž. sítě a možnost jednoduchého přesunu. p.Kvasnička – uvítal by 
jiné umístění např. do lokality Pod Selcem (nová výstavba, dopravní dostupnost … ) 
Ing. Kozák – nepovažuje kontejnery za ideální řešení, raději byl hledal jiné místo pro možnost výstavby. 
Ing. Šupáčková – kontejnery jsou dobře vybaveny a mohou vypadat přijatelně i z venku. Nejde o stavební buňky. 
Do budoucna by se raději snažila předcházet neshodám se sousedy.  Další dotaz směroval k propojení dětské 
skupiny a MŠ. p.Chroust – dotaz na personální pokrytí dětské skupiny. Ing.Smrčka – dětská skupina bude 
spolupracovat s MŠ a bude zde i personální výpomoc ze strany MŠ k vykrytí plné otevírací doby.  
 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí námitky proti projektové dokumentaci novostavby dvou oddělení 
MŠ Řevnice, podané dne 20.2.2020 PhDr. J. Š. a Mgr. R. Š. a odpovědi a vyjádření na ně zpracované 
projektantem a zmocněncem města Ing. Romanem Vejmelkou.“  
 

 K bodu 12: 
Nesouhlasné stanovisko občanů s projektem singletracku  
Na zastupitelstvo je předkládáno nesouhlasné stanovisko skupiny deseti občanů k plánovanému projektu 
singeltracků v katastru města Řevnice, kde se vyjadřují z obav ze zvýšené dopravy, z nárůstu počtu cykloturistů a 
z budoucí finanční zátěže obce spojené s údržbou. Město má v současné době zpracovaný projekt singeltracků, 
který v roce 2019 veřejně prezentovalo občanům. Stezka s projektovanou délkou 15 km je navržena lesním 
terénem tak, aby umožnila komfortní návaznost na případné budoucí projekty okolních obcí a zohlednila již 
existující stezky a pěšiny v lese.  Cílem  projektu je především vytvořit atraktivní trasu pro cyklisty na horských 
kolech a také, jako velmi důležitý aspekt, nastavit konkrétní pravidla současného neřízeného pohybu cyklistů 
v této části lesů Brd a tím zajistit bezpečné rekreační využití lesa širokou veřejností. Město tímto projektem je 
v souladu s krajským konceptem – konkrétně naplněním opatření ke splnění Cíle 1.- Výstavba a údržba 
cyklistické infrastruktury v souladu s platným Generelem cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského 
kraje, kde je „řevnický“ singletrack již zakreslen. Zastupitelstvo města projekt projednávalo na svém jednání dne 
18.4.2018 a schválilo záměr podání žádosti o dotaci z fondů Středočeského kraje, s žádostí nebylo město 
úspěšné.  V současném rozpočtu města není projekt zahrnut do investic a nepočítá se tedy s jeho aktuální 
realizací. O jeho případné realizaci a zahrnutí do rozpočtu by proto v budoucnu muselo opět rozhodnout 
zastupitelstvo města. V souvislosti s projektem singletracků v městských lesích byl zpracován projekt na realizaci 
cyklistického zázemí jednak v budovách a na pozemcích města na Palackého náměstí (úschovna, servis a mytí 
kol, sociální vybavení) a studie záchytného parkoviště na pozemcích města u hřbitova.      
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Na zasedání ZM se dostavil i zástupce petičníků MUDr. Masner, přednesl důvody sepsání petice i ne zcela 
uspokojivou odpověď ze strany města. Rád by znal názory zastupitelů na projekt singletracku, který by 
v Řevnicích mohl vzniknout. V průběhu diskuse vyjádřili svá stanoviska Ing. Smrčka, Ing. Kozák, p.Kvasnička, 
Ing. Šupáčková, Ing.arch. Čermáková. V současné době není projekt podpořen získáním dotace ani aktivně 
podporován. Z diskuse také vyplynula hlavně nutnost, v případě realizace takového projektu, komunikace 
s občany v dostatečném časovém předstihu a zajištění celého provozu (nejen zázemí, ale hlavně trasy jako 
takové).  
 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí nesouhlasné stanovisko skupiny občanů s plánovaným 
singeltrackem v městských lesích“. 
 

 K bodu 13: 
Diskuse 
MgA. Reslová – otázka na radní a zastupitele v souvislosti s aktuální snahou skupiny obyvatel města 
s vyhlášením místního referenda. Iniciativa města k uvedení některých tvrzení na pravou míru, jí připadá 
nedostatečná. Ing. Smrčka – popsal dosavadní vývoj jednání ohledně lokalit, které jsou předmětem neshod 
v připravovaném územním plánu a možného referenda. Podotkl,že veřejné projednání nového ÚP bylo 
naplánováno zhruba na přelom září a října, ale nyní se oddálí cca o rok. V diskusi vystoupil také zástupce 
přípravného výboru k referendu p.Chabera. Přednesl názor skupiny obyvatel, kteří nesouhlasí s navrhovanou 
zástavbou v lokalitě areálu bývalé Eurovie a Na Vrážce. Podle nich je nyní otevřena možnost velké zastavěnosti, 
kterou infrastruktura města není schopna pojmout. Referendum je legální demokratický nástroj a lidé by měli mít 
možnost rozhodnout. Do diskuse se dále zapojili Ing. Kozák, Ing. arch. Čermáková, p.Kvasnička, MUDr. Dercová, 
p.Svoboda. Z obsahu vyplynulo hlavně to, že tvorba nového územního plánu trvá již několik let, současné 
zastupitelstvo i z tohoto důvodu založilo výbor pro ÚP, referendum musí vyhlásit zastupitelstvo, je nutné přesně 
formulovat otázky, důležitou součástí výstavby ve zmíněné lokalitě v Eurovii je dobrá právní vymahatelnost řešení 
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protipovodňových opatření. Město bude reagovat mj. článkem v letním čísle Ruchu (městský zpravodaj) a 
umístněním podkladových materiálů z projednávání výboru pro ÚP a veřejných diskusí na webové stránky města 
(aktuálně již některé dokumenty jsou k dispozici). Pro vyhlášení referenda je potřeba asi 600 podpisů občanů 
s trvalým pobytem v Řevnicích, kteří jsou způsobilí volit.  
 

 K bodu 14: 
Závěrečný účet města Řevnice za rok 2019 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh Závěrečného účtu města Řevnice za rok 2019.  
V roce 2019 město nezastavilo žádný movitý majetek, neručilo svým majetkem a nehospodařilo s majetkem 
státu. Nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, neuzavřelo žádnou novou smlouvu o převzetí dluhu, o 
převzetí ručitelského závazku. Uskutečnilo pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 
Sb.). Hospodaření města za rok 2019 přezkoumal ve dnech 12.11.2019 - 13.11.2019 a 8.6.2020 Odbor interního 
auditu a kontroly Středočeského kraje, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se 
zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) s tímto závěrem: Při přezkoumání hospodaření města 
Řevnice za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů byly zjištěny chyby 
a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): (§ 10 odst. 3 písm. b) 
zákona č. 420/2004 Sb.)  
Město nepředložilo inventarizační  zprávu za rok 2019, inventurní soupisy dokladové inventury vybraných účtů 
neobsahují podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností. 
Dále byly zjištěny nedostatky spočívající v: (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) 
C2) neprůkaznosti vedení účetnictví 
Město neprovedlo průkazným způsobem fyzickou inventuru k 31.12.2019 a také neprovedlo úplnou dokladovou 
inventarizaci k 31.12.2019. 
Město bylo upozorněno na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: 
Město bylo důrazně upozorněno na zjevnou neprůkaznost v nakládání s majetkem v důsledku neúplné 
inventarizace, neboť město neprovedlo úplnou inventarizaci svého majetku. 
Městu tyto podklady nebyly předání externí účetní. I to je důvod, proč město  ukončilo spolpráci s externí účetní a 
od května t.r. je na pozici účetní města přijata nová zaměstnankyně v pracovním poměru.  
Nápravné opatření bude provedeno mimořádnou inventarizací k 30.6.2020 a následným přezkumem v červenci 
2020 ze strany kontrolního orgánu (což je předjednáno).  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:--- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Řevnice za rok 2019 s výhradami společně se 
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2019 vypracovanou Odborem 
interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Závěrečný účet je nedílnou součástí 
zápisu.“  

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 7/ZM/12/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 15: 
Účetní závěrka za rok 2019 
Zastupitelstvu města je předkládána ke schválení účetní závěrka za rok 2019. Na jednání rady města č. 78 dne 
17.6.2020 byla předložena informace o tom, že novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s účinností od 
01.01.2013 byla zastupitelstvům obcí nově stanovena povinnost schvalovat kromě závěrečného účtu obce také 
účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni a to poprvé za rok 2013.  
Proces schvalování závěrečného účtu za rok 2019 není schválením účetní závěrky nijak dotčen a bude probíhat 
dle platných předpisů.  
Rozsah a způsob sestavení roční účetní závěrky obcí a náplň položek jednotlivých výkazů jsou stanoveny 
prováděcí vyhláškou č. 410/2009. V rámci sestavení závěrky k rozvahovému dni 31.12.2019 byly zaúčtovány 
všechny známé účetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením města v roce 2019. Město 
zpracovalo předepsané výkazy účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2019 a v termínu je zaslalo 
prostřednictvím Krajského úřadu do CSÚIS MF ČR. Zaslané výkazy prošly nastavenými kontrolami v tomto 
systému a splňují základní výkazové a mezivýkazové vazby (Přílohy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výsledovka, 
Fin 2 – 12 M). 
Ekonomický odbor doporučuje účetní závěrku za rok 2019 zastupitelstvem města neschválit. Důvodem 
neschválení je závada zjištěná při přezkoumání hospodaření města za rok 2019, kdy město nevypracovalo 
inventarizační zprávu za rok 2019, neprovedlo průkazným způsobem fyzickou inventuru k 31.12.2019 a také 
neprovedlo úplnou dokladovou inventarizaci k 31.12.2019 (dle vyhlášky č. 220/2013 Sb, § 5 písm. d) .  
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Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
p.Kvasnička – bude mít neschválení závěrky vliv např. na poskytnutí dotace? Ing. Smrčka – podle sdělení z kraje 
a finanční správy by tomu tak nemělo být. Nedostatky budou napraveny – mimořádnou inventarizací k 30.6.2020 
a v roce 2021 schválením účetní závěrky za rok 2020. 

 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města neschvaluje účetní závěrku města Řevnice sestavenou ke dni 31.12.2019 z důvodu 
závady zjištěné při přezkoumání hospodaření města za rok 2019, kdy město nevypracovalo inventarizační 
zprávu za rok 2019, neprovedlo průkazným způsobem fyzickou inventuru k 31.12.2019 a také neprovedlo 
úplnou dokladovou inventarizaci k 31.12.2019 (dle vyhlášky č. 220/2013 Sb, § 5 písm. d).“  

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 8/ZM/12/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 16: 
Rozpočtové opatření č. 2/2020 – návrh 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 2/2020, který upravuje schválený 
rozpočet na rok 2020 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 3.822.788,25 Kč. Celkem tedy po této 
úpravě činí rozpočet města na rok 2020 na straně příjmů 131.272.128,25 Kč (131.272 tisíc Kč) a na straně výdajů 
121.207.571,43 Kč (121.208 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a položky 8123 (8123 – dlouhodobé přijaté finanční 
prostředky) činí příjmy 155.597.571,43 Kč (155.598 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 8124 (8124 - 
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 155.597.571,43 Kč (155.598 tisíc Kč). 
Rozpočet je po rozpočtové změně č. 2/2020 přebytkový. 
Návrh rozpočtového opatření č. 2/2020 bylo projednáno na jednání rady města č. 79 dne 24.6.2020. Ve 
finančním výboru byl návrh rozpočtového opatření projednán 25.6.2020. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:--- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2020 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 3.822.788,25 Kč. Celkem tedy po této úpravě 
činí rozpočet města na rok 2020 na straně příjmů 131.272.128,25 Kč (131.272 tisíc Kč) a na straně výdajů 
121.207.571,43 Kč (121.208 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a položky 8123 (8123 – dlouhodobé přijaté 
finanční prostředky) činí příjmy 155.597.571,43 Kč (155.598 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 
8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 155.597.571,43 
Kč (155.598 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 2/2020 přebytkový.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 9/ZM/12/2020 bylo schváleno. 
 
21.34 – starosta přerušil nahrávání a vyhlásil 5-10 minut přestávku 
21.44 – starosta obnovil po přestávce nahrávání 
 

 K bodu 17: 
Nabídka rezervního financování  
Zastupitelstvu města jsou předloženy k projednání indikativní nabídky za účelem rezervního financování výpadků 
příjmů rozpočtu v souvislosti s výpadkem daňových příjmů v důsledku koronavirové krize a zpožděného čerpání 
některých již dokončených dotací. 
Město učinilo poptávku u dvou bank na úvěrovou částku 10 mil. Kč.  
Česká spořitelna učinila nabídku fix na rok 1,24 % p.a., rezervace zdrojů 0,15 % p.a., ostatní bez poplatku a bez 
zajištění. Komerční banka učinila nabídku 1M Pribor + 0,64 % (nyní 0,94 %) bez fixace (možnost navyšování), 
rezervace zdrojů 0,15 % p.a., ostatní bez poplatku a bez zajištění,  s podmínkou převedení platebního styku.   
Výhodnost nabídek v ročním horizontu nelze posoudit, každá je postavena jinak. S ohledem na odhadovanou 
kolísavost ekonomiky  je doporučen obecně fix a také převedení platebního styku by nebylo úplně jednoduché. 
Česká spořitelna předložila návrh smlouvy.   
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
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Ing. Smrčka zastupitelům shrnul aktuální stav s financováním města z prostředků ze státního rozpočtu.  
 
Návrh usnesení 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou a.s., 
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 ve výši 10 mil. korun českých pro účely překlenutí 
časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného 
rozpočtu pro roky 2020 a 2021 za fixní úrokovou sazbu 1,24 % ročně, se závazkovou odměnou 0,15 % 
ročně z nevyčerpané částky a splatností úvěru do 30.6.2021.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č. 10/ZM/12/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 18: 
Návrh na zrušení odměny předsedů výborů 
Zastupitelstvu města je předkládán návrh zastupitele, Ing. Pavla Černého, na zrušení finančních odměn předsedů 
výborů zastupitelstva města, které schválilo na svém ustavujícím zasedání zastupitelstvo města dne 5. listopadu 
2018. Odměny za výkon funkce předsedy výboru byly stanoveny ve výši 3 000,- Kč a týká se předsedů 
kontrolního výboru, finančního výboru a výboru pro územní plán. Zrušení těchto odměn by mělo jednak uspořit 
finanční prostředky městské pokladně v krizové době a zároveň by působilo jako symbolické gesto, že zastupitelé 
si jsou vědomi obtížné situace mnoha občanů a nechtějí sami pobírat peníze, kterých se jinde nedostává. 
. 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
Ing. Smrčka – vnímá odměnu předsedům spíše jako motivační prvek pro činnosti výborů. V minulosti některé 
výbory byly spíše nečinné. Z hlediska rozpočtu se nejedná o výrazný výdaj.  
 
21.52 – odchod MUDr. Dercová (přítomno 13 zastupitelů)  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města ruší, okamžikem přijetí tohoto usnesení, odměnu za výkon funkce předsedy výboru 
zastupitelstva města. Odměna pro předsedu kontrolního a finančního výboru a výboru pro územní plán 
ve výši 3 000,- Kč, byla schválena na ustavujícím zasedání zastupitelstvo města dne 5. listopadu 2018.“ 

Pro: 4 zastupitelů 

Proti: 4 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 5 zastupitelů 

Návrh usnesení nebyl schválen. 
 

 K bodu 19 
Plánovací smlouva - Vily Řevnice s.r.o. – dodatek č. 1 
Zastupitelstvu města schválilo na svém zasedání dne 26.2.2018 uzavření plánovací smlouvy mezi městem 
Řevnice a společností Vily Řevnice s.r.o, IČ: 01893548, Jungmannovo náměstí 765/5, Nové Město, 110 00 
Praha. Společnost Vily Řevnice vybuduje v rámci výstavby projektu Vily Řevnice v lokalitě „Pod Lesem“ na vlastní 
náklady ve lhůtě 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení veřejnou infrastrukturu a převede ji do 
vlastnictví města dle podmínek uvedených v plánovací smlouvě. Jedná se o veřejné osvětlení, splaškovou a 
dešťovou kanalizaci, vodovodní řad, komunikace, chodníky a zelené plochy veřejného prostranství.  V plánovací 
smlouvě  popsaná  veřejná infrastruktura a nemovitosti budou převáděny za cenu 30.000,- Kč vč. DPH,  město 
vyčíslilo své náklady na administraci smlouvy v ceně 30.000,- Kč – dojde k zápočtu obou částek.   
Plánovací smlouva byla uzavřena dne 14.3.2018 a vycházela z projektu Vily Řevnice z roku 2017. Ten byl však 
upraven - např. snížen počet domů z původně zamýšlených osmi na sedm, dále pak došlo k úpravě komunikace, 
kdy po dohodě s odborem dopravy MÚ Černošice a ekonomickým odborem (paní Petráškovou) byla stanovena 
komunikace směrem do ulice Broncova jako neprůjezdná pro běžnou osobní a ostatní dopravu (vychází to i 
s požadavků obyvatel okolních objektů, kteří se v rámci stavebního řízení k záměru vyjadřovali), resp. průjezdná 
pomocí elektrických sloupků pouze pro jednotky IZS a veřejných služeb (technické služby, svoz odpadu).  
Původní projekt byl plánován na pozemcích parc č. 3535/7, parc. č. 3534/14 a parc. č. 3533/2 v obci a k.ú. 
Řevnice, nový zahrnuje navíc pozemky parc.č. 3535/8 a parc.č. 3533/3 (tyto dva pozemky jsou v současné době 
ve vlastnictví třetí osoby, ale na základě uzavřené smlouvy se v blízké době stane společnost jejich vlastníkem). 
Snížením počtu objektů a zvětšením plochy pozemků dojde k rozvolnění výstavby, kterou mmj. požadovala i 
petice občanů. 
Smlouvu je potřeba uzavřením dodatku změnit tak, aby odrážela poslední platnou verzi projektu. Upravit je nutné 
zejména odstavec 1.5. článku I. smlouvy (rozsah sítí) a dále vyměnit všech 5 příloh smlouvy. 
 
21.59 – příchod MUDr. Dercová (přítomno 14 zastupitelů)  
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Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
Na zasedání ZM se dostavil zástupce občanů, kteří nesouhlasí s výstavbou domů v Sochorově ulici, Mgr. 
Pavlovský. Zastupitelům přednesl názory a důvody obyvatel dotčené lokality, na základě kterých by rádi změnili 
výslednou podobu plánované zástavby. Občané se odvolávají také na nesoulad projektu zástavby s platným 
územním plánem. Mgr. Pavlovský by rád zastupitele požádal, aby zvážili odložení předkládaného bodu. Ing. 
Smrčka – plánovací smlouvu zastupitelstvo již schválilo, nyní je předkládán dodatek, který by měl upravit 
požadované vybudování infrastruktury podle současné verze projektu. Upozornil také na skutečnost, že projekt 
se může dále vyvíjet a toto nemusí být poslední dodatek. Uzavření plánovací smlouvy je pro město potřebné, aby 
nedocházelo k situacím, kdy k výstavbě chybí potřebná infrastruktura. p.Kvasnička – podle jeho názoru město 
řeší věci tohoto typu defenzivně, nemělo by povolit výstavbu dříve, než bude zajištěno propojení komunikací 
v celé lokalitě. p.Chabera – považuje Řevnice za zahradní město (stanovisko zpracovatele platného ÚP 
Ing.arch.Starčeviče) a bránou do Brd, od města by tedy očekával mnohem větší účast na zachování tohoto 
charakteru. V další diskusi, týkající se postojů k projektu jednotlivých zastupitelů –Ing.Šupáčková, Ing.arch. Tustý, 
Ing. Černý, MUDr. Dercová. V závěru diskuse vystoupila Ing. Šimůnková, která objasnila stanoviska a postupy 
stavebního úřadu (Řevnice i Černošice). 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě uzavřené dne 14.3.2018 mezi 
městem Řevnice a společností Vily Řevnice s.r.o, IČ: 01893548, Jungmannovo náměstí 765/5, Nové 
Město, 110 00 Praha, jejímž obsahem je závazek společnosti Vily Řevnice realizovat na vlastní náklady na 
pozemcích parc.č. 3535/7, 3534/14 a 3533/2 v k.ú. Řevnice  (lokalita „Pod Lesem“) veřejnou infrastrukturu  
a tuto dokončenou veřejnou infrastrukturu převést  do vlastnictví města dle podmínek uvedených 
v plánovací smlouvě. Předmětem dodatku je změna smlouvy vyvolaná změnou projektu – rozšíření 
projektu na pozemky parc.č. 3535/8 a parc.č. 3533/3 v k.ú. Řevnice, snížení počtu domů z původně 
zamýšlených osmi na sedm a úprava komunikací.“ 

Pro: 4 zastupitelů 

Proti: 3 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 7 zastupitelů 

Návrh usnesení nebyl schválen. 
 

 K bodu 20 
Plán údržby nezpevněných komunikací  
Město Řevnice má poměrně významný podíl nezpevněných komunikací. Jejich počet se sice každoročně snižuje, 
přesto jsou zdrojem převažujících problémů týkajících se všech komunikací ve městě. Hlavními problémy jsou 
prašnost, vznik poruch v povrchu – děr a zvyšování profilu násypem.  Na popud některých členů zastupitelstva a 
obce vznikl plán údržby těchto komunikací, který reaguje na tyto tři nejčastější problémy, určuje časový horizont 
oprav a jejich provedení tak, aby byl celý proces efektivní s vynaložením přiměřených nákladů. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
Ing. Černý – dotaz zda jsou v plánu uvedeny i termíny? p.Kvasnička –poděkoval za spolupráci a upřesnil, že 
v plánu jsou spíše periody jednotlivých kontrol a případného řešení opravy. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města schvaluje Plán údržby nezpevněných komunikací ve městě Řevnice a ukládá 
vedení města postupovat dle tohoto plánu“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 11/ZM/12/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 21 
Koupě pozemku parc.č. 1375/40 – areál ČOV 
Jedná se o pozemek v oploceném areálu řevnické čistírny odpadních vod  v k.ú. Lety u Dobřichovic o výměře 34 
m

2
. Vlastníci pozemku souhlasí s cenou 500,- Kč/m

2
. Kupní cena tak bude činit 17.000,- Kč. Správní poplatek za 

podání návrhu na vklad uhradí město Řevnice. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:--- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
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 „Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 1375/40 v obci Lety a k.ú. Lety u Dobřichovic o 
výměře 34 m

2
 od vlastníků tohoto pozemku za kupní cenu 17.000,- Kč.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 12/ZM/12/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 22 
Koupě podílu pozemků parc.č. 2974/10 a 2974/16 
Zastupitelstvu města je předkládána k projednání koupě spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/16 pozemku 
parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace (celková výměra 1112 m

2
) a spoluvlastnického podílu id. ½  

pozemku parc.č. 2974/10, ostatní plocha, ostatní komunikace (celková výměra 475 m
2
), oba v obci a k.ú. 

Řevnice.  Jedná se o část ulice Rovinská a část ulice Slunečná. 
Vlastník pozemků - paní Bělská - souhlasí s kupní cenou 100,- Kč/m

2
 (cena, za kterou město tento druh pozemků 

již několik let vykupuje). Kupní cena za podíl na pozemku parc.č. 2974/16 činí 6.950,- Kč, kupní cena za podíl na 
pozemku parc.č. 2974/10 činí 23.750,- Kč. Cena za oba pozemky tedy činí 30.700,- Kč.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi id. 1/16 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k.ú. Řevnice a id. 1/2 pozemku parc.č. 2974/10, ostatní plocha, ostatní komunikace v 
obci a k.ú. Řevnice od paní J. Bělské, Praha 8, za celkovou kupní cenu 30.700,- Kč (100,- Kč/m

2
).“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 13/ZM/12/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 23: 
Koupě id. 1/144 pozemku parc.č. 2674/16 - ul. Slunečná 
Zastupitelstvu města je předkládána k projednání koupě spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/144 pozemku parc. 
č. 2974/16 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o celkové výměře  1112 m

2
 od paní J. Šedivé. Podíl činí 7,72 m

2
. 

Jedná se o část veřejné komunikace v ulici Slunečná. Prodávající souhlasí s kupní cenou 100,- Kč/m
2
, za kterou 

město pozemky pod komunikacemi již několik let vykupuje. Cena za podíl je tedy 772,- Kč (7,72 m
2
 x 100,- Kč).  

Pozemek parc.č. 2974/16 má v současné době 8 spoluvlastníků, město nyní vlastní id. 241/288.  
 
22.49 –odchod Ing. Šupáčková (přítomno 13 zastupitelů)  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení:  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi id. 1/144 pozemku parc. č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k.ú. Řevnice od J. Šedivé,  Přední Kopanina, za kupní cenu 772,- Kč (100,- Kč/m

2
).“ 

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č. 14/ZM/12/2020 bylo schváleno. 
 
22.50 – příchod Ing. Šupáčková (přítomno 14 zastupitelů)  
 

 K bodu 24: 
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Humanitárního fondu na pořízení 
osobního automobilu pro Pečovatelskou službu Řevnice 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze 
Středočeského Humanitárního fondu na pořízení osobního automobilu pro Pečovatelskou službu Řevnice. 
Dotace předpokládá nejvyšší pořizovací cenu automobilu ve výši 400.000,- Kč. Konečná výše dotace se odvíjí od 
výsledku výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Maximální výše dotace činí 90% uznatelných nákladů (tj. 360.000,-Kč) a minimální spoluúčast města 
činí nejméně 10% (tj. 40.000,- Kč).  
 



13 

 

Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: 
Ing. Černý – dotaz zda jde o nový vůz a proč a dále kolik vozů má aktuálně pečovatelská služba. Ing. Smrčka – 
automobil je řešen v rámci obnovy vozového parku, nyní je 5 pečovatelek, tento je v pořadí 3, který bude 
inovován. Aktuální stav 4 nebo 5 vozů.  

 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze 
Středočeského Humanitárního fondu na pořízení osobního automobilu pro Pečovatelskou službu 
Řevnice. Minimální spoluúčast města činí 40.000,-Kč (tj. 10%) z celkových nákladů akce.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 15/ZM/12/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu č. 25 
Přijetí dotace SZIF – Pěší stezka PIŠTÁK - I. etapa 
Zastupitelstvu města je předkládána ke schválení Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR 
na projekt „Pěší stezka PIŠTÁK - I. etapa“, kterou zaslal Státní zemědělský intervenční fond současně se zvacím 
dopisem k jejímu podpisu. Dotace je poskytnuta ve výši 1 877 551,00 Kč vč. DPH, tj. 100 % celkové přiznané 
částky. Celkové výdaje projektu dle smlouvy o dílo činí 1 877 551,30 Kč vč. DPH. Projekt „Pěší stezka PIŠTÁK - 
I. etapa“ je novostavba pěší stezky v lesních porostech podél Nezabudického potoka s nestmeleným krytem a 
částečně jako dřevěná povalová stezka (obnovuje se tak původní pěšina podél Nezabudického potoka, která byla 
využívání před vybudováním hospodářské cesty). Nově vybudovaní cesta na dvou místech přechází přes potok a 
umožní obsluhu části lesa mezi potokem a polními pozemky, který je v současné době nepřístupný.  Jedná se o 
pěší stezku – stavbu pro plnění rekreační funkce lesa. Pěší stezka je stavbou pouze pro pěší turistiku; provoz 
cykloturistů bude znemožněn  - mohou nadále používat stávající hospodářskou cestu. Termín žádosti o platbu je 
do 31.12.2021. Dodavatel je vysoutěžen za cenu 1.551.695,29 Kč bez DPH (podmínka žádosti o dotaci), plán 
realizace je v roce 2021. 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Smrčka – součástí akce je i výstavba 2 propustků, které nejsou předmětem dotace. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na 
projekt „Pěší stezka PIŠTÁK - I. etapa“ ve výši 1 877 551,00 Kč vč. DPH, tj. 100 % celkové přiznané 
částky.“               

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 16/ZM/12/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 26 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 - Přechod na nový knihovní systém 
Tritius 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení přijetí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven 
Ministerstva kultury, na podprogram Informační centra veřejných knihoven (VISK3) v rámci programu Veřejné 
informační služby knihoven pro rok 2020 pořízení nového knihovního systému Tritius. V současné době knihovna 
využívá systém Clavius, který již není plně kompatibilní s novými pravidly RDA (formát 
katalogizačních pravidel pro zpřístupňování zdrojů).  Přechodem na nový systém Tritius získá knihovna 
katalogizační informační systém nové generace. Jedná se o úplný knihovní systém a je nástupcem zmíněného 
systému Clavius. Celkové náklady projektu činí 54 208,- Kč, přiznaná dotace činí: 24.000,-. Spoluúčast města 
tedy činí 30.208,- Kč. Dotační titul byl z důvodu úsporných opatření poskytovatelem dotace krácen, přiznaná výše 
dotace je tedy oproti žádosti nižší.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:--- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven 
Ministerstva kultury, na podprogram Informační centra veřejných knihoven (VISK3) v rámci programu 
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Veřejné informační služby knihoven pro rok 2020 pořízení nového knihovního systému Tritius, ve výši 
24.000,- Kč.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 17/ZM/12/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 27 
Vypracování střednědobého výhledu investic města 
Ing. Černý jako zastupitel a předseda kontrolního výboru města, předkládá zastupitelům města k projednání 
návrh na úkol pro radu města k vypracování střednědobého výhledu investic města. Výhled by měl být 
vypracován do 30.9.2020 v rozsahu: ke každé investici by měla být uvedena předpokládaná částka, zdroje 
financování a plánovaný termín realizace.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:--- 
 
 Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby do 30. 9. 2020 vypracovala střednědobý výhled investic, 
které město plánuje do konce roku 2023. Ke každé investici by měla být uvedena předpokládaná částka, 
zdroje financování a plánovaný termín realizace.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 18/ZM/12/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu 28 
Různé  
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Černý – dotaz navýšení svozu nádob na plechovky?I ng. Smrčka – bohužel v tuto chvíli to s ohledem na 
vysoutěžené podmínky není možné navýšit.  
 

 K bodu 29 
 
Závěr 
Příští termín zasedání zastupitelstva města je plánován na 7. 9.2020  
Starosta ukončil nahrávání ve 23:08 hodin.  
 
 
Přílohy zápisu: 
1)  Prezenční listina 
2)  Stanovy Dolnoberounského vodárenského družstva  
3)  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2019 
4)  Závěrečný účet města Řevnice za rok 2019 
 
 
V Řevnicích dne 29. června 2020 
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. 12 dne 29.června 2020 

 
Usnesení č. 1/ZM/12/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 12 o 29 bodech 
v navrženém znění: 
30) Zahájení 

31) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

32) Schválení programu  

33) Zpráva o činnosti rady města 

34) Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

35) Zpráva o činnosti finančního výboru 

36) Zpráva o činnosti výboru pro územní plán 

37) Výsledky hospodaření společnosti EKOS a výroční zpráva za rok 2019 

38) Dolnoberounské vodárenské družstvo – stanovy  

39) Prodej části pozemků parc.č. 3553/1 a parc.č. 3554 – ul. Sportovní  

40) Námitky proti PD na novostavbu dvou oddělení MŠ Řevnice 

41) Nesouhlasné stanovisko občanů s projektem singletracku 

42) Diskuse 

43) Závěrečný účet města Řevnice za rok 2019 

44) Účetní závěrka za rok 2019 

45) Rozpočtové opatření č. 2/2020 – návrh 

46) Nabídka rezervního financování  

47) Návrh na zrušení odměny předsedů výborů 

48) Plánovací smlouva - Vily Řevnice s.r.o. – dodatek č. 1 

49) Plán údržby nezpevněných komunikací  

50) Koupě pozemku parc.č. 1375/40 - areál ČOV 

51) Koupě podílu pozemků parc.č. 2974/10 a 2974/16 

52) Koupě id. 1/144 pozemku parc.č. 2674/16 - ul. Slunečná 

53) Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Humanitárního fondu na 

pořízení osobního automobilu pro Pečovatelskou službu Řevnice 

54) Přijetí dotace SZIF – Pěší stezka PIŠTÁK - I. etapa 

55) Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 - Přechod na nový knihovní 

systém Tritius 

56) Vypracování střednědobého výhledu investic města  

57) Různé 

58) Závěr 

Usnesení č. 2/ZM/12/2020 

„Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 4/ZM/6/2019 a usnesení č. 5/ZM/6/2019 přijaté dne 5.8.2019 na 
zasedání č. 6/2019, kterými schválilo založení Dolnoberounského vodohospodářského družstva a jeho 
stanovy. „ 
 
Usnesení č. 3/ZM/12/2020 

Část a ) – „Zastupitelstvo města podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o: 
aa)účasti města na založení Dolnoberounského vodárenského družstva, jehož zakladateli budou dále 
obce Hlásná Třebaň a Zadní Třebaň,  
bb)převzetí závazku k peněžitému základnímu členskému vkladu, kterým se bude město podílet na 
základním kapitálu družstva, ve výši 200.000,- Kč 
cc)schválení obsahu dohody zakladatelů na obsahu stanov družstva ve znění, které tvoří přílohu tohoto 
usnesení.“ 
 
Usnesení č. 4/ZM/12/2020 

Část b) – „Zastupitelstvo města podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pověřuje: 
 aa) starostu Ing. Tomáše Smrčku, aby jménem města podepsal a podal přihlášku do družstva 
bb) schválil a podepsal dohodu zakladatelů na obsahu stanov družstva, jejíž obsah bude ve formě 
notářského zápisu odpovídat příloze tohoto usnesení.“ 
 
Usnesení č. 5/ZM/12/2020 
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Část c) – „Zastupitelstvo města podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, navrhuje, 

aby předsedou Dolnoberounského vodárenského družstva bylo město Řevnice, a fyzickou osobou, která 

bude předsedu družstva při výkonu jeho působnosti zastupovat, aby byl Ing. David Kodym, Jílové u 

Prahy, PSČ 254 01.“ 

 
Usnesení č. 6/ZM/12/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc.č. 3554/2 o výměře 7 m
2
, který vznikne oddělením z 

pozemku parc.č. 3554 v k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2325-
7/2018 a pozemku parc.č. č. 3553/5 o výměře 170 m

2
, který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3553/1 v 

k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2325-7/2018, JUDr. F. M., nar. 
5.8.1964, s adresou trvalého pobytu Nad Výšinkou 2643/14, 150 00 Praha – Smíchov, za celkovou kupní 
cenu 200.000,- Kč a uzavření kupní smlouvy v přiloženém znění.“  
 
Usnesení č. 7/ZM/12/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města Řevnice za rok 2019 s výhradami společně se 
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2019 vypracovanou Odborem 
interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Závěrečný účet je nedílnou součástí 
zápisu.“  
 
Usnesení č. 8/ZM/12/2020 

„Zastupitelstvo města neschvaluje účetní závěrku města Řevnice sestavenou ke dni 31.12.2019 z důvodu 
závady zjištěné při přezkoumání hospodaření města za rok 2019, kdy město nevypracovalo inventarizační 
zprávu za rok 2019, neprovedlo průkazným způsobem fyzickou inventuru k 31.12.2019 a také neprovedlo 
úplnou dokladovou inventarizaci k 31.12.2019 (dle vyhlášky č. 220/2013 Sb, § 5 písm. d).“  
 
Usnesení č. 9/ZM/12/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020, které upravuje schválený rozpočet na rok 
2020 tak, že se na straně příjmů a výdajů zvyšuje o částku 3.822.788,25 Kč. Celkem tedy po této úpravě 
činí rozpočet města na rok 2020 na straně příjmů 131.272.128,25 Kč (131.272 tisíc Kč) a na straně výdajů 
121.207.571,43 Kč (121.208 tisíc Kč) bez financování třídy 8. S financováním třídy 8. položky 8115 (8115 – 
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a položky 8123 (8123 – dlouhodobé přijaté 
finanční prostředky) činí příjmy 155.597.571,43 Kč (155.598 tisíc Kč) a s financováním třídy 8. položky 
8124 (8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) činí výdaje 155.597.571,43 
Kč (155.598 tisíc Kč). Rozpočet je po rozpočtové změně č. 2/2020 přebytkový.“ 
 
Usnesení č. 10/ZM/12/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou a.s., 
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 ve výši 10 mil. korun českých pro účely překlenutí 
časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného 
rozpočtu pro roky 2020 a 2021 za fixní úrokovou sazbu 1,24 % ročně, se závazkovou odměnou 0,15 % 
ročně z nevyčerpané částky a splatností úvěru do 30.6.2021.“ 
 
Usnesení č. 11/ZM/12/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje Plán údržby nezpevněných komunikací ve městě Řevnice a ukládá 
vedení města postupovat dle tohoto plánu“ 
 
Usnesení č. 12/ZM/12/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 1375/40 v obci a k.ú. Lety u Dobřichovic o 
výměře 34 m

2
 od vlastníků tohoto pozemku za kupní cenu 17.000,- Kč.“ 

 
Usnesení č. 13/ZM/12/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje koupi id. 1/16 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k.ú. Řevnice a id. 1/2 pozemku parc.č. 2974/10, ostatní plocha, ostatní komunikace v 
obci a k.ú. Řevnice od paní J. Bělské, Praha 8, za celkovou kupní cenu 30.700,- Kč (100,- Kč/m

2
).“ 

 
Usnesení č. 14/ZM/12/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje koupi id. 1/144 pozemku parc. č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní 
komunikace v obci a k.ú. Řevnice od J. Šedivé,  Přední Kopanina, za kupní cenu 772,- Kč (100,- Kč/m

2
).“ 

 
Usnesení č. 15/ZM/12/2020 

„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze 
Středočeského Humanitárního fondu na pořízení osobního automobilu pro Pečovatelskou službu 
Řevnice. Minimální spoluúčast města činí 40.000,-Kč (tj. 10%) z celkových nákladů akce.“ 
 
Usnesení č. 16/ZM/12/2020 
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„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na 
projekt „Pěší stezka PIŠTÁK - I. etapa“ ve výši 1 877 551,00 Kč vč. DPH, tj. 100 % celkové přiznané 
částky.“               
 
Usnesení č. 17/ZM/12/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven 
Ministerstva kultury, na podprogram Informační centra veřejných knihoven (VISK3) v rámci programu 
Veřejné informační služby knihoven pro rok 2020 pořízení nového knihovního systému Tritius, ve výši 
24.000,- Kč.“ 
 
Usnesení č. 18/ZM/12/2020 

„Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby do 30. 9. 2020 vypracovala střednědobý výhled investic, 
které město plánuje do konce roku 2023. Ke každé investici by měla být uvedena předpokládaná částka, 
zdroje financování a plánovaný termín realizace“ 
 

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

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


