
Zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města Řevnice 
ze dne 14. 9. 2020 v hotelu Grand v Řevnicích 

 

Přítomní členové výboru: 

Pavel Černý, Aleš Svoboda, Jan Chroust 

 

Body jednání: 

 

1. Kontrolní výbor probíral kontrolu uplatňování sankcí za nedodržení termínů vůči 

dodavateli prací při úpravách prostoru přednádraží. Z dokumentů předložených městským 

úřadem vyplynulo, že termín odevzdání díla byl posunut dodatkem ke smlouvě o měsíc 

z důvodu víceprací. Tento nový termín dodavatel splnil. Městský úřad následně fakturoval 

dodavateli částku 36 300 Kč včetně DPH za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků. 

Kontrolní výbor neshledal v této věci porušení zákona. 

 

2. Po fyzické kontrole kvality lesní cesty Strážný vrch lze konstatovat, že stěny příkopů a 

některých nádrží před propustky nejsou zadlážděny kameny v celém profilu. Horní část stěn 

je pouze odhrabána v původním terénu a patrně se počítá s jejím postupným pokrytím 

vegetací a zpevněním kořeny této vegetace. Během přívalových dešťů proto dochází 

k vyplavování hlíny a kamenů a několik propustků je již z poloviny zaneseno. Stav 

dokumentují přiložené fotografie. 

Kontrolní výbor doporučuje správci cesty provádění častější kontroly a čištění zanesených 

propustků do doby, než dojde ke zpevnění stěn. 

 

3. Kontrolou stavebních deníků z výstavby kanalizace a vodovodního řadu v lokalitě Selce 

bylo zjištěno, že stavební dozor písemně potvrdil svou přítomnost na stavbě minimálně 

jednou týdně, v časech intenzivnějších činností i častěji. 

 

4. Kontrolní výbor navrhuje jako témata dalších kontrol: 

- výstavba sběrného dvora v prostoru bývalé skládky a umístění pily v prostoru bývalé 

skládky, 

- plán údržby ulic a jeho dodržování, 

- vykazování množství svezeného komunálního odpadu svozovými firmami a způsoby 

kontroly, zda je vyvezený odpad fakturován v souladu se skutečností. 

 

5. Kontrolní výbor poukázal na závady v prostoru přednádraží. Jsou zde vyvrácené trubkové 

zarážky na parkovacích místech pro automobily a odpadávající barva a rez z boxů na kola 

před hotelem Grand. Tyto skutečnosti dokumentují přiložené fotografie. Kontrolní výbor 

doporučuje městskému úřadu reklamovat tyto závady u dodavatele a zajistit opravu. 

 

6. Členové kontrolního výboru projdou zápisy z jednání zastupitelstva za dva roky tohoto 

volebního období a do příští schůzky navrhnou usnesení, jejichž plnění by bylo vhodné 

zkontrolovat. 

 

7. Příští schůzka kontrolního výboru se uskuteční v pondělí 7. prosince 2020 v 19:00 hod. 

 

Zapsal v Řevnicích dne 14. 9. 2020 

 

Pavel Černý 


