ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7.dubna 2015 v budově Zámečku
Přítomni: Mgr. Skripnik Ondřej PhD., Ing. arch. Čermáková Alice, MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák
Petr, Ing. Smrčka Tomáš, Ing. Hartmann Petr, Kovářová Iveta, MVDr. Veverka Vojtěch, Tamchyna Martin,
Bc. Cvanciger Miroslav, Ing. Buchal Jiří, MgA. Reslová Marie
Tajemnice městského úřadu: Mgr. Renata Henych
Omluven: Kvasnička Libor, Ing. Beneš Josef, Ing. Jan Lojda
Čas zahájení zasedání zastupitelstva:
19.05 hod.
Čas skončení zasedání zastupitelstva: 23:52 hod.
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 27 občanů.
Program uvedený na pozvánce na zasedání zastupitelstva:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Ověření platnosti mandátu a složení slibu zastupitelky
4) Volba místostarosty
5) Zpráva o činnosti Rady města
6) Zpráva o činnosti Finančního výboru
7) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
8) Diskuze – 45 minut
9) Výsledky hospodaření spol. EKOS Řevnice, spol. s r.o.
10) RO č. 2/2015
11) Schválení žádosti o dotaci na „Řevnice-dokončení splaškové kanalizace SO 02 Pod Vrážkou“- I.
etapa
12) Schválení přijetí úvěru na předfinancování dotace „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru
vlakového nádraží v Řevnicích“
13) Odkup domu č.p. 736 – Bory
14) Odkup pozemků parc.č. 3206/5 a parc.č. 3206/6 – chodník v ul. Pod Drahou
15) Odkup pozemku parc.č. 3415/1 – ul. Mánesova
16) Odkup pozemku parc.č. 3415/2 – ul. Mánesova
17) Prodej pozemku parc.č. 2494 a garáže na něm – ul. Komenského
18) Přijetí daru – vodovodní a kanalizační řad Vrážka
19) Záměr prodeje pozemků parc.č. 192 a parc.č. 2689/24
20) Různé
21) Závěr
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva přivítáním zastupitelů a přítomných občanů v 19.05 hod.
Zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu s jednacím řádem.
Starosta konstatoval, že je přítomno 12 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, protože je
přítomna nadpoloviční většina zastupitelů z patnáctičlenného zastupitelstva.
Starosta jmenoval zapisovatelem tajemnici městského úřadu Mgr. Renatu Henych. Námitka proti jmenování
zapisovatele vznesena nebyla.
Starosta jmenoval členy návrhové komise Mgr. Ondřeje Skripnika, Ph.D. a Ing. arch. Alici Čermákovou.
Starosta jmenoval ověřovateli zápisu MVDr. Vojtěcha Veverku a Ing. Jiřího Buchala.
Starosta informoval přítomné, že z jednání bude pořízen zápis nahraný a zpracovaný společností Dobnet,
o.s.,Dobřichovice, který bude následně celý uveřejněn na webových stránkách města a proto diskuze bude
zaznamenána jen rámcově.
 K bodu 2:
Schválení programu
Starosta přednesl program zasedání zastupitelstva, jak byl uveden na pozvánce na zasedání zastupitelstva
a vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění bodů do programu nebo na vypuštění bodů z programu
zasedání zastupitelstva.
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Starosta požaduje zařadit za bod č.12 bod č. 13 – Schválení záměrů žádostí o dotace
Starosta čte program tak, jak bude projednáván na ZM:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Ověření platnosti mandátu a složení slibu zastupitelky
4) Volba místostarosty
5) Zpráva o činnosti Rady města
6) Zpráva o činnosti Finančního výboru
7) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
8) Diskuze – 45 minut
9) Výsledky hospodaření spol. EKOS Řevnice, spol. s r.o.
10) RO č. 2/2015
11) Schválení žádosti o dotaci na „Řevnice-dokončení splaškové kanalizace SO 02 Pod Vrážkou“1.etapa
12) Schválení záměrů podání žádostí o dotaci
13) Schválení přijetí úvěru na předfinancování dotace „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru
vlakového nádraží v Řevnicích“
14) Odkup domu č.p. 736 – Bory
15) Odkup pozemků parc.č. 3206/5 a parc.č. 3206/6 – chodník v ul. Pod Drahou
16) Odkup pozemku parc.č. 3415/1 – ul. Mánesova
17) Odkup pozemku parc.č. 3415/2 – ul. Mánesova
18) Prodej pozemku parc.č. 2494 a garáže na něm – ul. Komenského
19) Přijetí daru – vodovodní a kanalizační řad Vrážka
20) Záměr prodeje pozemků parc.č. 192 a parc.č. 2689/24
21) Různé
22) Závěr
Hlasování o tomto návrhu:
Pro:
11
Zastupitelů
Proti:
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 3:
Ověření platnosti mandátu a složení slibu zastupitelky
Porovnáním seznamu zvolených zastupitelů se zápisem o výsledku voleb z Českého statistického úřadu
byla ověřena platnost mandátu.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomnou členku zastupitelstva paní MgA.
Marii Reslovou ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomnou členku zastupitelstva,
že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona
č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibů proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomnou členku
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 1).
Členka zastupitelstva neodmítla složit slib ani nesložila slib s výhradou.
Usnesení:
„Zastupitelstvo města potvrzuje platnost volby členky zastupitelstva města.“
Pro:
11
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení:
„Zastupitelstvo města konstatuje, že jmenovaná členka Zastupitelstva města Řevnice složila
zákonem předepsaný slib. Mandát člena Zastupitelstva města Řevnice získala: MgA. Marie Reslová.“
Pro:
11
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Usnesení bylo schváleno.

2

 K bodu 4:
Volba místostarosty
Starosta navrhl, aby zastupitelstvo města volilo druhého místostarostu, neboť na tuto funkci rezignoval
k 16.2.2015 pan Pavel Drhlička.
Starosta k tomuto bodu otvírá diskuzi. Diskuze se rozvinula kolem toho, zda je vhodné mít i druhého
placeného místostarostu. Starosta vysvětlil, že ano, protože se rozrůstá agenda, proto počítá se zapojením
paní Reslové a chce klást důraz na spolupráci s komisemi, samospráva má svoji úlohu, chce ji diskutovat i
přes komise, věnovat se spolupráci s občany. Po panu Drhličkovi je informační prázdno a proto očekává od
paní Reslové, že se zapojí, bude mít na starosti Ekos, technické služby, kulturu a otevřenou radnici. Ing.
Buchal i paní MUDr. Dercová si myslí, že to je zbytečný náklad, město zdědilo slušné financování po minulé
radě, tohle je před občany neobhajitelné. Starosta to vnímá tak, že pokud do města přijde více dotací, nejsou
to vyhozené peníze. Ing. Sudek požaduje, aby byly stanoveny měřitelné cíle, a pak je možné si udělat
představu, zda ty peníze, které místostarostové dostávají, zda za to stojí. Paní MgA. Reslová s tímto
požadavkem pana Sudka souhlasí, myslí si, že je férový a ona vždy požadovala kontrolu a průhlednost a do
měsíce předloží koncepci, co během půl roku chce splnit a bude to možné zkontrolovat.
Usnesení:
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje zvolení druhého místostarosty.“
Pro:
8
zastupitelů
Proti:
1
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
3
zastupitelů
Usnesení bylo schváleno.
Starosta konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba druhého místostarosty veřejně
hlasováním. Žádné další návrhy podány nebyly.
Usnesení:
„Zastupitelstvo města volí do funkce neuvolněné místostarostky veřejným hlasováním.“
Pro:
10
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
2
zastupitelů
Usnesení bylo schváleno.
Navrhování kandidátů na funkci druhého místostarosty a volba druhého místostarosty
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarostů.
Starosta navrhuje na tento post paní MgA. Marii Reslovou.
Usnesení:
„Zastupitelstvo města volí do funkce neuvolněné místostarostky a zároveň členky rady města MgA.
Marii Reslovou.“
Pro:
8
zastupitelů
Proti:
2
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
2
zastupitelů
Usnesení bylo schváleno.
Druhým místostarostou města a radní byla zvolena paní MgA. Marie Reslová.
Stanovení měsíční odměny neuvolněné místostarostce
Na základě Nařízení vlády České republiky číslo 375/2010 ze dne 17. prosince 2010, kterým se mění
Nařízení vlády číslo 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, náleží neuvolněným
místostarostům měsíční odměna s nárokem od 1.4.2015 (novela zákona) v rozpětí od 1,- Kč až do
maximální výše 25.448,- Kč. Na základě koaličních jednání byl předložen návrh, že měsíční odměna
neuvolněných místostarostů bude ve výši 24.660,- Kč.
Předsedající otvírá k tomuto tématu diskuzi.
Ing. Buchal se zeptal, zda bude k tomuto bodu diskuze. Starosta ji zahájil, a jelikož se do diskuze nikdo
nepřihlásil. Ing. Buchal konstatoval, že by v tuto chvíli očekával zvolenou místostarostku, že se přihlásí a
oznámí svůj střet zájmů v tomto konkrétním bodě, jelikož tak neučinila. Mgr. Skripnik se zeptal, z čeho to
plyne, Ing. Buchal odpověděl, že ze zákona o obcích. Mgr. Skripník konstatoval, že nic takového v zákoně o
obcích není. Ing. Buchal kontroval, že je.
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje od 7. 4. 2015 pro neuvolněnou místostarostku paní MgA. Marii
Reslovou měsíční odměnu ve výši 24.660,- Kč.“
Pro:
8
zastupitelů
3

Proti:
3
Zdrželo se hlasování:
1
Usnesení bylo schváleno.

zastupitelů
zastupitelů

 K bodu 5:
Zpráva o činnosti Rady města
RM se sešla od posledního zasedání zastupitelstva města v únoru 9x. Bylo schváleno rozpočtové opatření
č.2/2015, které je na programu jednání dnešního ZM.
RM se zabývala odkupy pozemků pod komunikacemi v ulici Mánesova, které jsou na programu ZM. RM
schválila kalkulaci ceny vodného a stočného pro rok 2015 – ceny zůstávají pro občany ve stejné výši. RM
schválila uzavření Smlouvy o auditorské činnosti a provedení auditu na ZŠ Řevnice, uzavřela Mandátní
smlouvu s advokátem Mgr. Filipem Smějou na právní služby pro město, schválila závazné ukazatele
rozpočtu příspěvkových organizací. Byly uzavřeny nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, darovací smlouvy,
smlouvy o věcných břemenech, bylo schváleno uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace nebo příspěvku pro
poskytovatele sociálních služeb, schválen návrh Smlouvy o poskytnutí dotace – Projekt komplexní
revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice. RM schválila od 1.4.2015 nový Ceník za služby poskytované
Pečovatelskou službou a Ceník a postup při používání informačních zařízení ve vlastnictví města s platností
od 1.3.2015. Dále bylo schváleno a ukončeno a podepsána smlouva o dílo na akci: Zkvalitnění dopravní
obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, bylo ukončeno výběrové řízení na prodej pozemku
parc.č.2494 a budovy bez č.p./č.e – rovněž tento převod prodávaných nemovitostí je přeložen ZM ke
schválení.
RM schválila záměr ekonomického odboru na Předfinancování dotace na stavbu Zkvalitnění dopravní
obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích a tento bod předkládá k projednání ZM.
Byla ukončena spolupráce s šéfredaktorem časopisu RUCH a vypsáno nové výběrové řízení na tuto pozici.
RM se zabývala také problematikou BOZP, bylo vyhlášeno výběrové řízení na BOZP- aktualizaci zjištění
pracovních rizik na jednotlivých pracovištích města a jejich zhodnocení podle činností prováděných
zaměstnanci a návrh opatření ke snížení a minimalizaci rizik včetně opatření týkajících se osobních
ochranných pracovních prostředků, hlavně s ohledem na pracovníky oddělení Technické služby MÚ.
Byly provedeny kontroly hospodaření na příspěvkových organizacích ZUŠ a MŠ. RM se seznámila
s Protokoly o kontrole ČŠI a Zprávami z Inspektorátu ČŠI – které byly provedeny na MŠ, byla provedena
nápravná opatření. RM schválila výpůjčku pozemků Středočeskému kraji v souvislosti s plánovanou
rekonstrukcí krajských silnic. RM schválila administraci žádostí o dotace na zateplování obecních budov
hasičské zbrojnice, I.stupně základní školy a jídelny základní školy. RM schválila zadání zpracování
energetického auditu výše uvedených budov. RM schválila administraci a studii proveditelnosti k žádosti o
dotaci na revitalizaci sběrných hnízd ve městě. Všechny tyto žádosti byly k SFŽP podány ve stanoveném
termínu. RM schválila zadání architektonického návrhu úprav ulice Pod Lipami a Nádražní. RM schválila
koupi domu č. p. 736 za cenu 860 tis. Kč. RM iniciovala vytvoření pracovní skupiny pro revitalizaci mobiliáře
a herních prvků v Havlíčkových sadech a pověřila v této věci paní Ivanu Junkovou. RM schválila pravidla pro
poskytování příspěvku z rozpočtu města na rok 2015. RM schválila záměr dotace z rozpočtu Středočeského
kraje na kanalizaci v lokalitě Pod Vrážkou a schválila firmu PIK Vítek na zpracování žádosti, administraci a
provedení výběrového řízení dodavatele. RM schválila vypsání poptávky na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci komunikací ulic Havlíčkova, Jiráskova, Švabinského a části ulice Žižkova jako
jeden stavební objekt a druhý stavební objekt část ulice Školní, Legií a Mírové se záměrem podat žádost o
dotaci z výzvy 85A ROP SČ vypsané od 7.4.2015. RM schválila podání žádosti o dotaci na revitalizaci
městské knihovny a orientační značení.
Starosta otvírá diskuzi.
Diskuze se odvíjela hlavně kolem vypsaného výběrového řízení na pozici šéfredaktora časopisu RUCH,
redakční rady a dále kolem zápisů z rady města. Rada města byla občany města upozorněna na netradiční
postup odchodu šéfredaktora a rozpadu redakční rady. Paní MUDr. Dercová se dotkla i tématu, zda není ve
střetu zájmů - paní Reslová jako placená místostarostka, která nyní navíc převzala vedení Ruchu, její syn
je právníkem a město má s touto advokátní kanceláří uzavřenou smlouvu. Starosta se domnívá, že o střet
zájmů nejde, jelikož město má více takto uzavřených smluv. Dále bylo řešeno téma: Přednádraží a s tím
spojené zadání studie panu Ing. arch. Hniličkovi – starosta vysvětlil, že to, co je řešeno ve studii, nebylo
v původním projektu. Paní Dercová poukázala na to, že pan Skripnik pochybil, že poptal dva architekty, pana
Hniličku a paní Ing. arch. Čapkovou, ale v zadání nebyl uveden přesný termín dodání nabídky, neboť i paní
Čapková připravila studii a dodala ji. Její studie je nabídnuta za nižší cenu. Dále je otázka, zda může pan
Skripnik poptávat zakázky v této ceně, zda toto není jen v kompetenci pověřených úředníků. Pan
místostarosta Skripnik uvedl, že byl v kontaktu s oběma architekty, hledali to nejlepší řešení, nejde jen o
cenu, ale o reference, kvalitu. Mluvil s nimi i osobně. Další diskuze se týkala žádosti ředitelky ZŠ na radu
města o rozšíření auditu na roky 2010-2011 z důvodu důvodného podezření z neoprávněného čerpání
finančních prostředků školy, které je třeba potvrdit nebo vyvrátit. Paní Dercová apeluje na starostu, že
dostal podnět od ředitelky, která si tím splnila ohlašovací povinnost, a rada a auditor by se tím měli zabývat.
.Doposud se tak nestalo. Pan starosta Smrčka a místostarosta Skripnik bod uzavřeli tím, že město podnět
dostalo, zamítlo rozšíření auditu z důvodů několika provedených auditů v minulosti a tyto audity zaslali paní
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ředitelce k nahlédnutí. Pokud výše zmíněná podezření nebudou v auditech nalezeny, pak město audit
rozšíří.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města bere zprávu o činnosti Rady města na vědomí.“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 6:
Zpráva o činnosti Finančního výboru
Finanční výbor se od posledního zasedání ZM sešel 1x, aby projednal RO č.2/2015. Úvěr na financování
přednádraží, snížení daně z příjmů.FV doporučuje přijetí úvěru. FV upozorňuje na pokles těchto příjmů a
doporučuje úsporná opatření. RO č.2/2015 a upozorňuje na to, že je třeba omezit provozní výdaje.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města bere zprávu Finančního výboru na vědomí.“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 7:
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Kontrolní výbor se od posledního zasedání ZM sešel 3x, aby projednal zakázku na právní služby pro AK
Mazel-Směja a požádal městský úřad o součinnost a poskytnutí dokumentů, které se týkaly právě této
zakázky, což mu bylo ze strany městského úřadu poskytnuto. Následně se sešel KV, aby vyhodnotil
předložené dokumenty. Dne 23.3.2015 se sešel KV opětovně, kdy se zabýval i Návrhem smlouvy o
poskytování právních služeb AK Mazel-Směja, která vznikla následně a byla odsouhlasena RM dne
13.2.2015. Smlouva má dle šetření KV formální nedostatek, neboť z ní není patrné, jakého finančního
rozsahu se týká. KV proto nedoporučuje uzavřít smlouvu s AK Mazel-Směja v této podobě a pokud již byla
podepsána, tak ji vypovědět a vypsat klasické výběrové řízení.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí.“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 8:
Diskuze – 45 minut
Diskuze se opět rozvinula kolem zpravodaje Ruch, ukončení spolupráce s šéfredaktorem, vypsání
výběrového řízení a ustanovení redakční rady.
Ing. Šupáčková z Finančního výboru upozornila, zda si zastupitelé a radní uvědomují, že dochází k propadu
na straně daňových příjmů města, město dle ní, nyní strašným způsobem utrácí, a mělo by si uvědomit, že je
třeba šetřit. Zadávají se další a další studie, platy dvou místostarostů-tyto peníze by se mohly dát do
přednádraží, kanalizace apod. Starosta vysvětlil, že vydané peníze souvisí i s kvalitními projekty- studie na
dopravní obslužnost, najednou máme milion vícepráce na přednádraží apod. Pan Tamchyna k diskuzi uvedl,
že město utrácí ze svého právě proto, že město nemělo dobrý projekt. Rovněž i Ing. Sudek k rozpočtu uvedl,
že je zapotřebí rozpočet upravit a vytvořit si výrazně větší rezervu než máme nyní, je třeba se na to podívat
do konce volebního období, třeba ta úvaha se někde rodí, ale na papíře není - investiční plán je třeba
připravit a vědět, zda město skončí v roce 2015 ve ztrátě. Paní Arnoldová z lokality Za vodou poukázala na
dešťovou kanalizaci a další občané zmínili rozmístění značek obcí Lety a s tím spojené problémy s dopravou
v této lokalitě a problémy s přesahem větví ze soukromých zahrad do komunikací a veřejného osvětlení.
V diskuzi vystoupil pan Ing. Kozák, který seznámil přítomné s vývojem trestné činnosti v Řevnicích. Starosta
ještě doplnil, že to byla část analýzy, ke které si město přizvalo řadu odborníků, kteří posoudí, zda město
potřebuje městskou policii či nikoliv. Město má domluvenou další konzultaci v Říčanech.
Diskuze ukončena ve 22.05 hodin.
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 K bodu 9:
Výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o.
RM č. 18 dne 20.3.2015 se zabývala výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., s tím, že
jednatel společnosti byl pozván i na zasedání ZM, aby přítomné seznámil s výsledky hospodaření této
společnosti za 1. čtvrtletí roku 2015.
V diskuzi zazněla i otázka týkající se kompostárny. Provozní výsledek kompostárny je mírně plusový, ale
jenom mírně.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření společnosti EKOS Řevnice,
spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, Řevnice za rok 2014, kterou přednesl jednatel společnosti Ing.
David Kodym.“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 10:
RO č.2/2015
Na RM č.19 dne 27.3.2015 byl předložen vedoucím EO panem Ing. Vladislavem Tilschem návrh
rozpočtového opatření RO č.2/2015, který po projednání ve finančním výboru bude předložen následně ke
schválení zastupitelstvu města. Na straně Příjmů je hlavní položkou příjem z prodeje garáže, na straně
Výdajů jsou zejména nutné náklady na opravu vodovodních armatur před rekonstrukcí ulic Sádecká,
Sochorova, na této akci spolu s dalšími úpravami projektu vznikly i vícenáklady, pak odkup domu č. p. 736 pí
J., dále jsou řešeny úpravy v rámci kapitoly TS (výstavba sociálního zařízení). Celkové parametry rozpočtu
v poměru příjmů celkem (+Financování) k výdajům celkem se nemění, obojí se zvyšuje o + 1 200 tis. Kč,
sníží se ale rozpočtová rezerva na částku 974 tis. Kč. RM č. 19 dne 27.3.2015 schválila RO č.2/2015 a
doporučila ho zastupitelstvu města ke schválení.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje RO č.2/2015 s tím, že rozpočet je schodkový, příjmy celkem jsou
120 379 000 Kč, výdaje celkem ve výši 144 380 000 Kč. Rozdíl je kryt zůstatkem minulého období.“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 11:
Schválení žádosti o dotaci na „Řevnice-dokončení splaškové kanalizace SO 02 Pod Vrážkou“- I. etapa
Na RM č. 18 dne 20.3.2015 byla EO předložena ke schválení objednávka na firmu PIK Vítek projektově
inženýrská kancelář k zajištění žádosti o dotaci, administraci projektu a výběrového řízení na dodavatele
stavby. Nabízená cena za uvedené akce je 80.000,- Kč bez DPH. RM č. 18 dne 20.3.2015 schválila firmu
PIK Vítek projektově inženýrská kancelář pro administraci žádosti o dotaci na „Dokončení splaškové
kanalizace Pod Vrážkou“ za částku 15.000,- Kč bez DPH, dále schválila firmu PIK Vítek projektově
inženýrská kancelář pro administraci projektu „Dokončení splaškové kanalizace Pod Vrážkou“ za částku
30.000,- Kč bez DPH a souhlasila s provedením výběrového řízení na dodavatele stavby „Dokončení
splaškové kanalizace Pod Vrážkou“ firmou PIK Vítek projektově inženýrská kancelář za částku 35.000,- Kč
bez DPH.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Řevnice - dokončení
splaškové kanalizace SO 02 Pod Vrážkou“- I. etapa z Programu 2015 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek
spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
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 K bodu 12:
Schválení záměrů podání žádostí o dotace
EO předkládá zastupitelstvu města ke schválení záměry podání žádostí o dotace v rámci vyhlášených
aktuálních dotačních titulů. Starosta otvírá k tomuto bodu diskuzi.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
a) Rekonstrukce elektroinstalace, sociálních zařízení a šatny hasičské zbrojnice
„Rekonstrukce elektroinstalace, sociálních zařízení a šatny hasičské zbrojnice“ v rámci výzvy Středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst „Program obnovy venkova“, oblast podpory „Hasičské zbrojnice (rekonstrukce a
opravy)“. Dotace je poskytována ve výši 95% uznatelných nákladů. Předpokládaná výše rozpočtu činí
3 000 000,- Kč vč. DPH. Schváleno RM č. 14, bod usnesení 15) dne 20. 2. 2015
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na Středočeském kraji s názvem:
„Rekonstrukce elektroinstalace, sociálních zařízení a šatny hasičské zbrojnice.“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
b) Revitalizace městské knihovny
„Revitalizace městské knihovny“ v rámci výzvy Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, oblast
podpory „Podpora obecních knihoven“ Dotace je poskytována ve výši 95% uznatelných nákladů.
Předpokládaná výše rozpočtu činí 80 000 vč. DPH.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na Středočeském kraji s názvem:
„Revitalizace městské knihovny.“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
c) Orientační systém a mobiliář města Řevnice
„Orientační systém a mobiliář města Řevnice“ v rámci výzvy Středočeského Fondu cestovního ruchu,
tematické zadání „Oblast cestovního ruchu“, oblast podpory „ Údržba značení pěších a cyklistických tras“.
Dotace je poskytována ve výši 95% uznatelných nákladů. Předpokládaná výše rozpočtu činí 119 396,- Kč
vč. DPH.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na Středočeském kraji s názvem:
„Orientační systém a mobiliář města Řevnice.“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 13:
Schválení přijetí úvěru na předfinancování dotace „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru
vlakového nádraží v Řevnicích“
Ekonomický odbor předložil na RM č.16 dne 6.3.2015 návrh na předfinancování Dotace ROPu na akci
„Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích (zkráceně „Přednádraží“). Firma
SWIETELSKY stavební s.r.o. bude za únor až duben 2015 fakturovat postupně celkem 10,5 mil. Kč. Naproti
tomu z ROPu podle předpokladů došla 1. splátka dotace 1,5 mil. Kč koncem března 2015 a 2. část dotace
dojde ve výši cca 8,2 mil. Kč až koncem června 2015. Aby platby za faktury firmě SWIETELSKY stavební
s.r.o. nenarušily na jaře vzhledem k zahájení resp. pokračování dalších velkých stavebních akcí cash
finanční situaci našeho města, připravil ekonomický odbor ve spolupráci s Českou spořitelnou a.s. tzv.
předfinancování dotace, kdy banka bude financovat faktury dodavatele. Splátku této služby budeme hradit
z došlých splátek dotace od ROPu. Celé předfinancování dotace bude podle předběžných výpočtů z České
spořitelny a.s. činit cca do 13 tis. Kč v návaznosti podle přesné částky a doby „půjčky“.
Rada města č. 16 dne 6.3.2015 schválila záměr ekonomického odboru na Předfinancování dotace na
stavbu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“ a uložila ekonomickému
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odboru jeho realizaci. Současně uložila ekonomickému odboru projednat toto předfinancování dotace na
nejbližším zastupitelstvu města.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úvěru v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, na předfinancování dotace „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží
v Řevnicích“ s úvěrovým rámcem do 8 200 000 Kč na období do konce měsíce srpna 2015.“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 14:
Odkup domu č.p. 736 – Bory
Dne 26.2.2015 proběhlo poslední společné jednání města a Mgr. Klinerové, která zastupuje v soudním sporu
paní E. J.. Paní J. podala v únoru 2013 na město Řevnice žalobu na úpravu vztahů k nemovitostem. Paní J.
vlastní montovaný rodinný dům č.p. 736, který je postaven na pozemku v majetku města - parc. č. 1461.
2
Také veškeré s domem č.p. 736 sousedící pozemky jsou v majetku města (o celkové výměře cca 5200 m ).
Město v rámci soudního sporu navrhlo paní J. zřízení věcného břemene chůze a jízdy v nezbytném rozsahu.
Ještě před tím, v lednu 2013, město navrhlo paní J. odkup jejího domu za tržní cenu 860.000,- Kč
stanovenou znaleckým posudkem č. 127/34/2012 ze dne 15.11.2012, vypracovaným soudním znalcem Ing.
Jaroslavem Kubátem. Paní J. tehdy tento návrh odmítla.
Odkupem domu se zhodnotí pozemky města – umístění cizí stavby v ploše pozemků je velkým negativem.
Nyní se paní J. rozhodla nabídku města přijmout. Rada města na svém jednání dne 20.3.2015 odsouhlasila
odkup domu č.p. 736 od paní E. J., Řevnice za tržní cenu 860.000,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č.
127/34/2012 ze dne 15.11.2012 vypracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Kubátem a doporučila
koupi ke schválení zastupitelstvu města. Rada města současně souhlasila s tím, že daň z nabytí nemovitosti
ve výši 34.400,- Kč uhradí město (jde o součást dohody mezi p. J. a městem).
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi domu č.p. 736 v Řevnicích od E. J., Řevnice za tržní cenu
860.000,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 127/34/2012 ze dne 15.11.2012 vypracovaným
soudním znalcem Ing. Jaroslavem Kubátem s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí
bude nabyvatel nemovitosti, tj. město.“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 15:
Odkup pozemků parc.č. 3206/5 a parc.č. 3206/6 – chodník v ul. Pod Drahou
2
Na město se obrátila paní J.K. s nabídkou odprodat městu pozemek parc.č. 3206/5 o výměře 145 m (ostatní
2
plocha, ostatní komunikace) a pozemek parc.č. 3206/6 o výměře 166 m (ostatní plocha, ostatní
komunikace), oba v obci a k.ú. Řevnice. Jedná se o část chodníku pro pěší, který vede z ulice Pod Drahou
2
do podchodu pod kolejištěm nádraží. Paní K. souhlasí s kupní cenou 100,- Kč/m , za kterou město pozemky
pod komunikacemi již několik let vykupuje. Celková kupní cena za oba pozemky je 31.100,- Kč. RM na svém
jednání dne 13.3.2015 schválila koupi těchto pozemků za celkovou kupní cenu 31.100,- Kč a doporučila
jejich koupi zastupitelstvu města ke schválení. Rozpočtově je kryto z § 3636/pol. 6130 (nákup pozemků).
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
2
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č. 3206/5 o výměře 145 m , ostatní plocha,
2
ostatní komunikace a parc. č. 3206/6 o výměře 166 m , ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v obci
2
a k.ú. Řevnice od paní J. K., , Řevnice za celkovou kupní cenu 31.100,- Kč (100,- Kč/m ).“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 16:
Odkup pozemku parc.č. 3415/1 – ul. Mánesova
Správní odbor se obrátil dopisem na paní A.B. se žádostí o odprodej pozemku parc. č. 3415/1 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) městu Řevnice. Jedná se o část veřejné komunikace - ulice Mánesova. Paní B.
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2

souhlasí s prodejem tohoto pozemku městu i s kupní cenou 100,- Kč/m , za kterou město pozemky pod
komunikacemi již několik let vykupuje. Celková výměra pozemku parc. č. 3415/1 je 87 m2. Cena pozemku
je tedy 8.700,- Kč.
RM na svém jednání dne 6.3.2015 souhlasila s koupí tohoto pozemku za kupní cenu 8.700,- Kč a doporučila
koupi zastupitelstvu města ke schválení.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
2
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 3415/1 o výměře 87 m , ostatní plocha,
ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od paní A. B., 266 01 Beroun za kupní cenu 8.700,- Kč.“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 17:
Odkup pozemku parc. č. 3415/2 – ul. Mánesova
Správní odbor se obrátil dopisem na pana J.K.se žádostí o odprodej pozemku parc.č. 3415/2 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) městu Řevnice. Jedná se o část veřejné komunikace - ulice Mánesova. Pan K. souhlasí
2
s prodejem tohoto pozemku městu i s kupní cenou 100,- Kč/m , za kterou město pozemky pod
2
komunikacemi již několik let vykupuje. Celková výměra pozemku parc. č. 3415/2 je 84 m . Cena pozemku je
tedy 8.400,- Kč.
RM na svém jednán dne 13.2.2015 souhlasila s koupí tohoto pozemku za kupní cenu 8.400,- Kč a
doporučila koupi zastupitelstvu města ke schválení.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
2
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 3415/2 o výměře 84 m , ostatní plocha,
ostatní komunikace v obci a k. ú. Řevnice od pana J. K., 252 30 Řevnice za kupní cenu 8.400,- Kč.“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 18:
Prodej pozemku parc. č. 2494 a garáže na něm – ul. Komenského
2. března bylo ukončeno veřejné výběrové řízení obálkovou metodou na prodej pozemku parc. č. 2494,
2
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 167 m a budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc. č. 2494
v obci a k.ú. Řevnice. Do stanoveného termínu (12:00 hod. dne 2.3.2015) podal nabídku pouze jeden
účastník – pan V. Z. V 16:00 hodin téhož dne proběhlo veřejné otevírání obálek. Nabídka pana V.Z. splnila
všechny požadované náležitosti. Pan Z.nabídl městu kupní cenu 1.200.000 Kč (min. požadovaná cena byla
600.000 Kč). Nyní je v souladu se zákonem i podmínkami výběrového řízení předkládán zastupitelstvu
města ke schválení prodej nemovitostí panu Z.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 2494, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
2
167 m a budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc. č. 2494 v obci a k.ú. Řevnice panu V. Z.,
6443 Morschach, Švýcarsko, za kupní cenu 1.200.000 Kč.“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

 K bodu 19:
Přijetí daru – vodovodní a kanalizační řad Vrážka
Dne 6.1.2010 uzavřelo město Řevnice s panem J. D., 25229 Karlík plánovací
vybudování provizorní panelové komunikace ke stavebním pozemkům navazujícím
3722/10 a parc. č. 3724/10. Pan J. D. se v této smlouvě zavázal na vlastní náklady
komunikaci a dále kanalizační, vodovodní a plynový řad. Současně se zavázal, že
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smlouvu týkající se
na pozemky parc. č.
vybudovat prozatímní
po realizaci výstavby

kanalizačního a vodovodního řadu tento bezodkladně předá do vlastnictví města Řevnice. Tento závazek
nebyl dosud splněn.
Rada města uložila 27.2.2015 správnímu odboru na základě stanoviska JUDr. Konečného vyzvat
J.D.v souladu s plánovací smlouvou ze dne 6.1.2010 k darování kanalizačního a vodovodního řadu v lokalitě
Vrážka. Před zasláním výzvy a uzavřením darovací smlouvy musí v souladu se zákonem o obcích schválit
přijetí stavby vodovodního a kanalizačního řadu do majetku města zastupitelstvo.
Rada města na svém jednání dne 20.3.2015 souhlasila s přijetím stavby následujících inženýrských sítí do
vlastnictví města Řevnice:
- stavby vodovodního řadu v celkové délce 394 m umístěné na pozemcích parc. č. 2004/1, 3718/1, 3718/3,
3719, 3720/2, 3721/6, 3722/4, 3722/6, 3722/7, 3722/10 a 3724/10 v obci a k.ú. Řevnice a na pozemku
parc. č. 2068/7 v obci a k.ú. Zadní Třebaň;
- stavby kanalizačního řadu splaškové kanalizace v celkové délce 416 m umístěné na pozemcích parc. č.
2004/1, 3718/1, 3718/3, 3719, 3720/2, 3721/6, 3722/4, 3722/6, 3722/7, 3722/10 a 3724/10 v obci a k.ú.
Řevnice a na pozemku parc. č. 2068/7 v obci a k.ú. Zadní Třebaň
a doporučila přijetí tohoto daru zastupitelstvu města ke schválení.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí stavby následujících inženýrských sítí do vlastnictví města
Řevnice jako dar pana J. D., 252 29 Karlík:
- stavby vodovodního řadu v celkové délce 394 m umístěné na pozemcích parc. č. 2004/1, 3718/1,
3718/3, 3719, 3720/2, 3721/6, 3722/4, 3722/6, 3722/7, 3722/10 a 3724/10 v obci a k.ú. Řevnice a na
pozemku parc. č. 2068/7 v obci a k.ú. Zadní Třebaň;
- stavby kanalizačního řadu splaškové kanalizace v celkové délce 416 m umístěné na pozemcích
parc. č. 2004/1, 3718/1, 3718/3, 3719, 3720/2, 3721/6, 3722/4, 3722/6, 3722/7, 3722/10 a 3724/10
v obci a k.ú. Řevnice a na pozemku parc. č. 2068/7 v obci a k.ú. Zadní Třebaň.“
Pro:
12
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 20:
Záměr prodeje pozemků parc.č. 192 a parc.č. 2689/24
Na město se v lednu 2015 obrátil pan T. S., majitel domu č.p. 1087 (postaveného na pozemku parc.č. 192)
2
na Palackého náměstí se žádostí o odkup pozemku parc.č. 192 o výměře 77 m a dále celého sousedního
2
2
pozemku parc.č. 2689/24 o výměře 1002 m . Nabídl cenu 539.500,- Kč (500,- Kč/m ) s tím, že tato cena
zohledňuje jak možnosti využití parcely, tak především její umístění v sousedství frekventované železniční
trati a rušného náměstí.
RM na svém jednání dne 5.2.2015 souhlasila s případným prodejem pouze oplocené části pozemku parc.č.
2689/24 užívané jako zahrada domu č.p. 1087 (nikoli celého pozemku parc.č. 2689/24. Dle geometrického
2
plánu pro rozdělení pozemku má oplocená část pozemku parc.č. 2689/24 výměru 581 m , zbylá část – nově
2
přidělené parc.č. č. 2689/29 má výměru 421 m . Objednán byl znalecký posudek na cenu obvyklou nově
2
2
odděleného pozemku parc.č. 2689/24 o výměře 581 m a pozemku parc.č. 192 o výměře 77 m . Dle
znaleckého posudku č. 210/13/2015 vypracovaného soudním znalcem Ing. Jaroslavem Kubátem je obvyklá
2
cena těchto pozemku 960 Kč/m , tj. celkem za oba pozemky 631 680 Kč.
Rada města na svém jednání dne 20.3.2015 souhlasila se záměrem prodat pozemek parc.č. 192 výměře 77
2
2
2
m a pozemek parc.č. 2689/24 o výměře 581 m za celkovou kupní cenu 631.680 Kč (tj. 960 Kč/m )
stanovenou znaleckým posudkem č. 210/13/2015 a doporučila zastupitelstvu tento záměr prodeje ke
schválení.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Místnost před hlasováním opustila paní Iveta Kovářová.
Usnesení:
2
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 192 výměře 77 m a pozemku parc.č.
2
2
2689/24 o výměře 581 m , který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 2689/24 o výměře 1002 m na
základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2054-12/2015 ze dne 23.2.2015, oba pozemky
2
v obci a k.ú. Řevnice a to za celkovou kupní cenu 631.680 Kč (tj. 960 Kč/m ) stanovenou znaleckým
posudkem č. 210/13/2015.“
Pro:
10
zastupitelů
Proti:
zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 1
zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 21:
10

Různé
Starosta podává informaci o jednáních s firmou Eurovia, která chce odprodat tento areál. Starosta oslovil
několik firem, aby udělaly poradenství a proto by rád svolal pracovní schůzku zastupitelů, aby diskutovali o
těchto materiálech. Schůzka je naplánována na 21.4.2015 od 20:00 hodin na MÚ.
V diskuzi se probírala i přístavba základní školy, zahájení stavby a položení základního kamene a s tím
spojený i kulturní program. Dále se řešila kapacita základní školy – variantou může být jednak přistavený
kontejner jednak investice do vybudování učebny a využití půdních prostor pro sborovnu.
 K bodu 22:
Závěr

Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 7.4.2015 ve 23:52 hod.
Zápis vyhotoven dne: 9.4.2015.

Usnesení
ze Zastupitelstva města Řevnice č. 4 ze dne 7. dubna 2015
Zastupitelstvo města
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A) BERE NA VĚDOMÍ
 zprávu o činnosti Rady města
 zprávu o činnosti Finančního výboru
 zprávu o činnosti Kontrolního výboru
 zprávu o výsledcích hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077,
Řevnice za rok 2014, kterou přednesl jednatel společnosti Ing. David Kodym.

B) POTVRZUJE
 platnost volby členky zastupitelstva města.
C) KONSTATUJE
 že jmenovaná členka Zastupitelstva města Řevnice složila zákonem předepsaný slib. Mandát člena
Zastupitelstva města Řevnice získala: MgA. Marie Reslová.
D) SCHVALUJE
 zvolení druhého místostarosty.
 od 7. 4. 2015 pro neuvolněnou místostarostku paní MgA. Marii Reslovou měsíční odměnu ve výši
24.660,- Kč.
 RO č.2/2015 s tím, že rozpočet je schodkový, příjmy celkem jsou 120 379 000 Kč, výdaje celkem ve
výši 144 380 000 Kč. Rozdíl je kryt zůstatkem minulého období.
 podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Řevnice - dokončení splaškové kanalizace SO 02 Pod
Vrážkou“- I. etapa z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování akce/projektu
v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.
 záměr podání žádosti o dotaci na Středočeském kraji s názvem: „Rekonstrukce elektroinstalace,
sociálních zařízení a šatny hasičské zbrojnice.
 záměr podání žádosti o dotaci na Středočeském kraji s názvem: „Revitalizace městské knihovny.
 záměr podání žádosti o dotaci na Středočeském kraji s názvem: „Orientační systém a mobiliář města
Řevnice.
 přijetí úvěru v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na předfinancování dotace
„Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“ s úvěrovým rámcem do
8 200 000 Kč na období do konce měsíce srpna 2015.
 koupi domu č.p. 736 v Řevnicích od Elly Javůrkové, Bory 736, Řevnice za tržní cenu 860.000,- Kč
stanovenou znaleckým posudkem č. 127/34/2012 ze dne 15.11.2012 vypracovaným soudním
znalcem Ing. Jaroslavem Kubátem s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude
nabyvatel nemovitosti, tj. město.
2
 koupi pozemků parc. č. 3206/5 o výměře 145 m , ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č.
2
3206/6 o výměře 166 m , ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v obci a k.ú. Řevnice od paní
2
Jarmily Kalatové, Rybní 537, Řevnice za celkovou kupní cenu 31.100,- Kč (100,- Kč/m ).
2
 koupi pozemku parc. č. 3415/1 o výměře 87 m , ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú.
Řevnice od paní Anny Burkertové, Jungmannova 1014, 266 01 Beroun za kupní cenu 8.700,- Kč.
2
 koupi pozemku parc. č. 3415/2 o výměře 84 m , ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k. ú.
Řevnice od pana Jana Kočího, Mánesova 709, 252 30 Řevnice za kupní cenu 8.400,- Kč.
2
 prodej pozemku parc. č. 2494, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 167 m a budovy bez č.p./č.e.
postavené na pozemku parc. č. 2494 v obci a k.ú. Řevnice panu Václavu Zuskovi, Axensteinstrasse
29, 6443 Morschach, Švýcarsko, za kupní cenu 1.200.000 Kč.
 přijetí stavby následujících inženýrských sítí do vlastnictví města Řevnice jako dar pana Josefa
Dvořáka, K Třešňovce 64, 252 29 Karlík:
- stavby vodovodního řadu v celkové délce 394 m umístěné na pozemcích parc. č. 2004/1, 3718/1, 3718/3,
3719, 3720/2, 3721/6, 3722/4, 3722/6, 3722/7, 3722/10 a 3724/10 v obci a k.ú. Řevnice a na pozemku
parc. č. 2068/7 v obci a k.ú. Zadní Třebaň;
- stavby kanalizačního řadu splaškové kanalizace v celkové délce 416 m umístěné na pozemcích parc. č.
2004/1, 3718/1, 3718/3, 3719, 3720/2, 3721/6, 3722/4, 3722/6, 3722/7, 3722/10 a 3724/10 v obci a k.ú.
Řevnice a na pozemku parc. č. 2068/7 v obci a k.ú. Zadní Třebaň.
2
2
- záměr prodeje pozemku parc.č. 192 výměře 77 m a pozemku parc.č. 2689/24 o výměře 581 m , který
2
vznikl oddělením z pozemku parc.č. 2689/24 o výměře 1002 m na základě geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 2054-12/2015 ze dne 23.2.2015, oba pozemky v obci a k.ú. Řevnice a to za
2
celkovou kupní cenu 631.680 Kč (tj. 960 Kč/m ) stanovenou znaleckým posudkem č. 210/13/2015.“
E) VOLÍ
 do funkce neuvolněné místostarostky veřejným hlasováním.
12



volí do funkce neuvolněné místostarostky a zároveň členky rady města MgA. Marii Reslovou.

Zapisovatel:
Mgr. Renata Henych

Ověřovatelé zápisu:

MVDr. Vojtěch Veverka
…………………………………

Ing. Jiří Buchal
…………………………………………

Ing. Tomáš Smrčka
Starosta
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