ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 14. prosince 2015 v budově Zámečku
Přítomni: Ing. Beneš Josef, Mgr. Skripnik Ondřej PhD., MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Ing.
Smrčka Tomáš, Ing. Hartmann Petr, Kovářová Iveta, MVDr. Veverka Vojtěch, Tamchyna Martin, Bc.
Cvanciger Miroslav, MgA. Reslová Marie, Ing. Jan Lojda Ph.D., Kvasnička Libor, Ing. Buchal Jiří, Ing. arch.
Čermáková Alice
Tajemnice městského úřadu: Mgr. Renata Henych
Omluven:
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne 14.12.2015:
19.10 hod.
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne 14.12.2015:
23:30 hod.
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 14 občanů.
Program uvedený na pozvánce na zasedání zastupitelstva:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Zahájení
Schválení programu
Zpráva o činnosti Rady města
Zpráva o činnosti Finančního výboru
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
RO č. 7/2015
Rozpočet na rok 2016
Pověření RM schválením a provedením rozpočtových opatření v 12/2015 a 1/2016
Diskuze
OZV č. 3/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Koupě pozemku parc. č. 3289/4 – ul. Náplavní
Koupě pozemku parc.č. 3136/3 – ul. Ke Strouze
Koupě pozemku parc.č. 3136/13 – ul. Ke Strouze
Koupě pozemku parc.č. 3136/14 – ul. Ke Strouze
Přijetí daru – kanalizační a vodovodní řad v ulici Ke Strouze
Určení místostarosty, který bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti
Různé
Závěr
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva přivítáním zastupitelů a přítomných občanů v 19.10 hod.
Zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu s jednacím řádem.
Starosta konstatoval, že je přítomno 14 zastupitelů (omluven Bc. Cvanciger, který přijde později) 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: Ing. Petr Kozák a Martin Tamchyna
Starosta jmenoval ověřovateli zápisu: Ing. Josef Beneš a MgA. Marie Reslová
Starosta informoval přítomné, že z jednání bude pořízen záznam, který bude následně celý uveřejněn na
webových stránkách města, a proto diskuze bude zapsána 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.
Starosta navrhuje doplnit nový bod - Pověření plněním dílčích úkolů při řízení městské policie – Bc.
Dlask před bod programu Různé a bod týkající se OZV č. 3/2015 - o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
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zařadit před bod Rozpočet na rok 2016, protože neschválení usnesení ve věci bodu OZV č. 3/2015 by
mělo dopad do navrženého rozpočtu.
Doplněný program na zasedání zastupitelstva pak starosta navrhuje takto:
Zahájení
Schválení programu
Zpráva o činnosti Rady města
Zpráva o činnosti Finančního výboru
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
RO č. 7/2015
OZV č. 3/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8) Rozpočet na rok 2016
9) Pověření RM schválením a provedením rozpočtových opatření v 12/2015 a 1/2016
10) Diskuze
11) Koupě pozemku parc.č. 3289/4 – ul. Náplavní
12) Koupě pozemku parc.č. 3136/3 – ul. Ke Strouze
13) Koupě pozemku par.č. 3136/13 – ul. Ke Strouze
14) Koupě pozemku parc.č. 3136/14 – ul. Ke Strouze
15) Přijetí daru – kanalizační a vodovodní řad v ulici Ke Strouze
16) Určení místostarosty, který bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti
17) Pověření plněním dílčích úkolů při řízení městské policie – Bc. Dlask
18) Různé
19) Závěr
Hlasování o tomto návrhu:
Pro:
14
Zastupitelů
Proti:
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

 K bodu 3:
Zpráva o činnosti Rady města
RM se sešla 7x od posledního řádného zasedání zastupitelstva města dne 19.10.2015. RM odsouhlasila
smlouvu o dílo na dodání orientačního systému od společnosti INFORM v.o.s. a smlouvu o umístění
reklamního poutače společnosti 2Q.
RM vzala na vědomí informaci místostarostky MgA. Reslové o jednání kulturní komise a přípravách oslav ke
100. výročí Lesního divadla, byl vytištěn kalendář k těmto oslavám a prodáván na vánočních trzích a město
pořídilo ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha východ knihu Poetický herbář, jejíž autorkou je paní
Dagmar Renertová. RM jmenovala od 1.11.2015 do doby než bude jmenována nová ředitelka na základě
výběrového řízení, ředitelkou ZŠ Řevnice paní Mgr. Simonu Škaloudovou a do Školské rady při ZŠ za město
Řevnice paní Mgr. Evu Podzimkovou, schválila Výroční zprávu ZŠ Řevnice.
RM schválila Plán zimní údržby města na sezónu 2015-2016, koupi nádrže na zalévání určenou pro
automobily Multicar TS, došlo k prodeji štěpkovače Barakuda za 45.000,- Kč + DPH.
RM pověřila místostarostu Mgr. Ondřeje Skripnika, Ph.D. podepsáním a odevzdáním přihlášky do
výběrového řízení pro městkou architektonickou soutěž CPP 2015 - letní kolo – Obnova a rekonstrukce
hřbitova, kterou organizuje Společnost Petra Parléře.
RM schválila SOSB-VB se společností ČEZ, byly schváleny nájemní smlouvy v domě č.p.928, schválen
pronájem bytu v č.p. 27. RM schválila smlouvy o poskytnutí ze Státního fondu životního prostředí na akce:
Zateplení, výměna oken a kotle budovy 1. stupně ZŠ, schválila vítěze výběrového řízení na redesing
webových stránek města.
RM schválila ceny vodného a stočného pro rok 2016 tak, že ceny vodného jsou ve výši 32,70 Kč bez DPH,
tj. 37,61 Kč vč. DPH a ceny stočného ve výši 32,- Kč bez DPH, tj. 36,80 Kč vč. DPH.
Bylo ukončeno výběrové řízení na pozici strážník Městské policie Řevnice a RM schválila jako
nejvhodnějšího kandidáta na tuto pozici pana Pavla Partaje, který již k 1.12.2015 nastoupil do pracovního
poměru. Výběrové řízení na druhé místo strážníka bylo ukončeno, nepřihlásil se žádný vhodný kandidát a
VŘ bylo vyhlášeno opětovně.
RM projednala a zastupitelstvu města doporučila schválit obecně závaznou vyhlášku č.3/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů s tím, že sazba poplatku je navržena ke schválení ve výši 700,- Kč. RM schválila Rozpočtový výhled
na rok 2016-2018, návrh rozpočtu na rok 2016. RM schválila přijetí peněžního daru ve výši 20.000,- Kč od
firmy Froněk, spol. s.r.o., Rakovník účelově na vybudování naučné stezky pro turisty.
RM schválila výsledky hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za měsíc 10/2015, objednala u
firmy Ing. Josef Vítek – PIK, projektová kancelář, Praha 5 Plán obnovy vodovodů a kanalizací – podklady
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připraví Ing. Kodym. RM schválila vítěze výběrového řízení na výměnu, oken, vrat a zateplení hasičské
zbrojnice. RM projednala a předložila na jednání ZM č. 9 Úvěrovou smlouvu na pořízení traktoru, který byl již
dodán, a úvěrovou smlouvu na předfinancování II. etapy rekonstrukcí komunikací kolem škol.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu, nepřihlásil se nikdo.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města bere zprávu o činnosti Rady města na vědomí.“
Pro:
14
Zastupitelů
Proti:
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 4:
Zpráva o činnosti Finančního výboru
Finanční výbor se od posledního zasedání ZM sešel 3x, aby projednal RO č. 7/2015, rozpočet na rok 2016 a
rozpočtový výhled. Rozpočet na rok 2016 po připomínkách: rozpočet by měl obsahovat vyšší rezervu, mohl
by být konstruovaný s větším důrazem na investiční výdaje ve srovnání s provozními náklady. Po úpravách
doporučuje finanční výbor rozpočet na rok 2016 zastupitelstvu města ke schválení. Ekonomický odbor
poskytl přehled čerpání úvěrů a informoval o jejich splácení. FV diskutoval o možném vývoji daňových příjmů
do konce roku 2015. Celková výše daňových příjmů by měla dosáhnout její upravené předpokládané výše.
RO č.7/2015 finanční výbor neprojednával, konzultoval s paní Jaskevičovou formu, v jaké by mělo být RO
v budoucnu předkládáno FV k projednání. Forma podkladů by měla umožnit snížení administrativní zátěže a
zvýšení přehlednosti jednotlivého RO.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města bere zprávu Finančního výboru na vědomí.“
Pro:
14
Zastupitelů
Proti:
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 5:
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Kontrolní výbor se od posledního zasedání ZM nesešel.
 K bodu 6:
RO č. 7/2015
Na RM č. 54 dne 4.12.2015 byl EO předložen a schválen návrh rozpočtového opatření č. 7/2015, který po
následném projednání ve finančním výboru, byl ještě upraven (FV ho již neprojednal) tak, že zohledňuje
výkaz FIN za měsíc 11/2015 a vyrovnává položky rozpočtu, aby čerpání nepřesáhlo 100%. Tato verze RO je
předložena ke schválení zastupitelstvu města. Rozpočtové opatření je na straně příjmů ve výši
32 707 958,48 Kč, na straně výdajů ve výši 31 243 643,16 Kč. Přebytek ve výši 1 464 315,32 Kč bude
převeden do rezervního fondu.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu.
Starosta seznamuje přítomné s RO č.7/2015.
V diskuzi dále vystoupili: Věra Jaskevičová, Libor Kvasnička, MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Tomáš Smrčka.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje RO č. 7/2015.“
Pro:
8
Zastupitelů
Proti:
1
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 5
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 7:
OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Dne 14. října 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 565/2015 Sb., o místních poplatcích s účinností od
1.1.2016. Pro rok 2016 je třeba vydat novou obecně závaznou vyhlášku zavádějící místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s účinností od 1.1.2016.
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Novelizace přinesla především tyto změny:
1) Rozšíření oblasti poplatníků, kteří jsou od poplatku ze zákona osvobození:
a) děti umístěné do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,
b) děti umístěné do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) nezaopatřené děti umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d) osoby umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
2) Přechod odpovědnosti za hrazení poplatku z poplatníků, kteří nenabyli ke dni splatnosti poplatku plné
svéprávnosti nebo zletilosti na zákonné zástupce nebo jmenované opatrovníky.
Horní hranice poplatku je ze zákona 1.000,- Kč a je tvořena ze 2 složek:
a) dle § 10b odst. 4 písm. a) zákona o místních poplatcích částkou se stanovenou hranicí 250,- Kč za
poplatníka a kalendářní rok. Výši této částky si stanoví obec libovolně podle svého uvážení, aniž by ji ve
vyhlášce zdůvodňovala a
b) dle § 10b odst. 4 písm. b) zákona o místních poplatcích částkou, kterou zastupitelstvo obce stanoví
maximálně ve výši naposledy známých (v době schvalování obecně závazné vyhlášky) nákladů obce na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za „předchozí kalendářní rok“ rozpočítaných na všechny
poplatníky. Současně výše této složky poplatku nesmí přesáhnout zákonem stanovený limit 750 Kč za
osobu a kalendářní rok. Obec musí v obecně závazné vyhlášce u této částky provést rozúčtování nákladů
na každou osobu poplatníka. Při tomto rozúčtování přitom obec vychází z aktuálních údajů o počtu
poplatníků, tedy z počtu poplatníků, který je obci znám v době přípravy obecně závazné vyhlášky.
Rozúčtování je možno uvést přímo u příslušného článku nebo samostatně v příloze, která je nedílnou
součástí obecně závazné vyhlášky. Pokud zastupitelstvo stanoví tuto částku nižší, než jsou náklady na
jednoho poplatníka, poskytuje tím všem poplatníkům úlevu, což je v souladu se zákonem.
Rozúčtování skutečných nákladů předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu na poplatníka je obsaženo v příloze, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka musí město provádět
každoročně, aby bylo schopno rozúčtování nákladů na příslušný kalendářní rok doložit. V případech, kdy se
výše poplatku nemění (náklady na poplatníka jsou vyšší než výše poplatku a vedení města nemá zájem na
jeho změně) tedy není třeba vyhlášku ani přílohu novelizovat (ověřeno 26.11.2015 na odboru dozoru
Ministerstva vnitra s právníkem Mgr. Radošínským).
Celkové skutečné náklady města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2014 činily 2 912
850,- Kč a byly rozúčtovány takto: náklady 2 912 850,- Kč děleno počtem 3731 poplatníků. Z této částky je
stanovena sazba poplatku na jednoho poplatníka ve výši 781,- Kč.
Z důvodu výpočtu poměrné částky poplatku je dle ekonomického odboru vhodné stanovit sazbu poplatku na
částku dělitelnou dvanácti beze zbytku.
RM na svém jednání dne 27.11.2015 doporučila zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č.
3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku činí 700,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 450,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města
Řevnice předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a
kalendářní rok.
Starosta otvírá diskuzi, (kolem 20:00 hodin) ve které vystoupili: Ing. Jan Lojda, Ph.D., MgA. Marie Reslová,
Libor Kvasnička, MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Josef Beneš, Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D., Ing. Jiří Buchal,
Ing. Petr Kozák, Bc. Schlindenbuch, Ing. Pavel Černý, Ing. arch. Alice Čermáková, Martin Tamchyna, ing.
Tomáš Smrčka.
Ing. Jiří Buchal předložil k navrženému usnesení protinávrh:
Starosta dal hlasovat o protinávrhu k navrženému usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s tím, že sazba poplatku činí 650,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 400,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů
města Řevnice předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
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odpadu za poplatníka a kalendářní rok.“
Pro:
3
Zastupitelů
Proti:
8
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 3
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s tím, že sazba poplatku činí 700,- Kč a je tvořena:
c) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
d) z částky 450,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů
města Řevnice předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za poplatníka a kalendářní rok.“
Pro:
10
Zastupitelů
Proti:
2
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
2
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 8:
Rozpočet na rok 2016
Ekonomický odbor předložil na RM č.54 dne 27.11.205 návrh Rozpočtu na rok 2016. Tento návrh rozpočtu
byl zároveň zaslán finančnímu výboru k projednání a případným připomínkám. Předložený rozpočet na rok
2016 je konstruován jako vyrovnaný. Na příjmové straně je celkem 47.818 tis. Kč a na výdajové straně
47.818 tis. Kč. Součástí výdajové části rozpočtu je i rozpočtová rezerva ve výši 154 tis. Kč Rada města
schválila návrh rozpočtu na rok 2016 a po projednání ve finančním výboru ho doporučuje zastupitelstvu
města ke schválení.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu, (kolem 20:40 hodin) ve které vystoupili: Libor Kvasnička, Ing.
Tomáš Smrčka, MgA. Marie Reslová, Mgr. Renata Henych, Ing. Jiří Buchal, Ing. Pavel Černý, MUDr.
Jaroslava Dercová, Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D., Martin Tamchyna, Ing. arch. Alice Čermáková, Jaroslava
Vyletová, Ing. Jan Lojda, Ph.D., Ing. Petr Kozák.
V diskuzi starosta veřejně přislíbil, že v roce 2016 bude provedena rekonstrukce dolní části ulice Žižkova, že
v roce 2017 bude město investovat do komunikací částku navíc 400 tis. Kč, která představuje rozdíl mezi
vybraným příjmem daně z nemovitostí a plánovaným výdajem na komunikace v roce 2016 a dále, že do
protipovodňových opatření bude v roce 2016 event. 2017 investována částka 500 tis. Kč, kterou město
v minulosti obdrželo jako dar účelově na tyto investice.
Ve 21:05 přichází Bc. Miroslav Cvanciger – přítomno 15 zastupitelů.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2016 jako vyrovnaný na příjmové straně ve výši
47.818 tis. Kč a na výdajové straně ve výši 47.818 tis. Kč. Součástí rozpočtu (6409) je i rozpočtová
rezerva ve výši 154.000,- Kč. Rozpočet je nedílnou součástí zápisu.“
Pro:
9
Zastupitelů
Proti:
2
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 4
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 9:
Pověření rady města zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku
od posledního jednání zastupitelstva města
Radě města je dle §102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích., vyhrazeno mimo jiné zabezpečovat hospodaření
města podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem
obce. Město Řevnice má zatím v platnosti Směrnici pro správu rozpočtu Města Řevnice č.4/2009, kde je
vyhrazeno radě města provádět bez předem projednaného rozpočtového opatření zastupitelstvem města
pouze přesuny položek v kapitolách navzájem do celkové výše 50 tis. Kč. S ohledem na běžnou praxi, kdy
rozpočtová opatření ze strany státního rozpočtu nebo kraje vč. plnění přicházejí obcím i v posledních dnech
rozpočtového roku, bude k zajištění řádného chodu obce potřebné udělit předběžný souhlas radě města
zastupitelstvem města ke schválení takovýchto rozpočtových opatření na období od posledního zasedání
zastupitelstva města do konce roku. RM č. 55 dne 4.12.2015 souhlasila s předloženým návrhem pověření
rady města zastupitelstvem města k provádění nezbytných rozpočtových opatření, navazujících na
5

rozpočtová opatření státního rozpočtu nebo kraje v době od posledního zasedání zastupitelstva města do
konce roku a uložila ekonomickému odboru, po projednání ve finančním výboru, zařadit tento bod
k projednání a ke schválení zastupitelstvu města.
Odbor dozoru a kontroly Středočeského kraje v Zápise z dílčího přezkoumání hospodaření města Řevnice
za rok 2015 ze dne 5.11.2015, vzhledem k objemu výdajů města doporučil v zájmu včasného schvalování a
provádění rozpočtových opatření, zejména před koncem účetního období, zmocnit zastupitelstvem radu
města ke schválení úprav rozpočtových výdajů v plném rozsahu rozpočtovým opatřením, které by až
následně bylo předloženo jako informace zastupitelstvu města.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu, (kolem 21:45 hodin) ve které vystoupili: Libor Kvasnička, Ing.
Tomáš Smrčka, MUDr. Jaroslava Dercová, Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení :
Usnesení:
„Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením a provedením rozpočtových opatření, po
projednání ve finančním výboru, na rok 2015 v období měsíce prosince 2015 a ledna 2016, jejichž
předmětem bude přijetí všech příjmů, vč. dotací z veřejných rozpočtů a jejich převedení jiným
subjektům, pro které jsou určeny. Zastupitelstvo města pověřuje radu města provádět přesuny
rozpočtových částek z jednotlivých paragrafů a položek rozpočtové skladby k vyrovnání skutečných
příjmů a výdajů. Zastupitelstvo města ukládá Mgr. Renatě Henych, tajemnici MěÚ, předkládat radě
města úpravy rozpočtu na rok 2015 v období měsíce prosince a ledna 2016 (do účetní závěrky 2015).“
Pro:
14
Zastupitelů
Proti:
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 1
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 10:
Diskuze 45 minut – 22.00 hodin – 23:00 hodin
V diskuzi vystoupili: Ing. Petr Kozák, Bc. Miroslav Cvanciger, Martin Tamchyna, Libor Kvasnička, Ing. Jan
Lojda, Ph.D., MUDr. Dercová, Ing. Jiří Buchal, Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Pavel Černý, Jaroslava Vyletová,
Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D., MVDr. Vojtěch Veverka
 K bodu 11:
Koupě pozemku parc. č. 3289/4 – ul. Náplavní
Na město Řevnice se obrátil pan J.J., Řevnice s nabídkou na prodej pozemku parc. č. 3289/4 (ostatní
2
plocha, ostatní komunikace) o výměře 118 m městu. Jedná se o část veřejné komunikace – ulice Náplavní.
2
P. J. souhlasí s kupní cenou 100,- Kč/m , za kterou město pozemky pod komunikacemi již několik let
vykupuje. Kupní cena za pozemek tak činí 11.800,- Kč.
RM na svém jednání dne 6. listopadu 2015 doporučila zastupitelstva města schválit koupi pozemku parc. č.
2
3289/4, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice o výměře 118 m od pana J. J. za kupní
cenu 11.800,- Kč.
Kupní cena bude placena z rozpočtu na rok 2016.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu: v diskuzi vystoupil Libor Kvasnička, ing. Tomáš Smrčka.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 3289/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o
2
výměře 118 m v obci a k.ú. Řevnice od pana J. J., Řevnice za kupní cenu 11.800,- Kč.“
Pro:
15
Zastupitelů
Proti:
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 12:
Koupě pozemku parc.č. 3136/3 – ul. Ke Strouze
6 majitelů rekreačních objektů v ulici Ke Strouze společně realizovalo na vlastní náklady prodloužení
kanalizačního a vodovodního řadu. Nyní žádají o souhlas s výstavou vodovodních a kanalizačních přípojek
pro své objekty. Společnost EKOS Řevnice podmiňuje svůj souhlas s vybudováním přípojek předáním nově
vybudovaných řadů do vlastnictví města. Všichni investoři souhlasí. Část předávaného kanalizačního a
vodovodního řadu se nachází v komunikaci, která nepatří městu. A město nepřijme dle stanoviska starosty
do majetku inženýrské sítě, které jsou v cizích pozemcích (leda se zřízeným věcným břemenem). Majitelé
2
komunikace souhlasí s jejím prodejem městu za obvyklých 100,- Kč/m . Komunikaci tvoří 3 pozemky: parc.č.
2
2
2
3136/3 o výměře 7 m , parc.č. 3136/13 o výměře 31 m a parc.č. 3136/14 o výměře 31 m .
6

RM na svém jednání dne 11. prosince 2015 doporučila zastupitelstva města schválit koupi pozemku parc. č.
2
3136/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice o výměře 7 m městem Řevnice od paní K.
P. za kupní cenu 700,- Kč.
Kupní cena bude placena z rozpočtu na rok 2016.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 3136/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v
2
obci a k.ú. Řevnice o výměře 7 m městem Řevnice od paní K. Př., Praha 4 za kupní cenu 700,- Kč.“
Pro:
15
Zastupitelů
Proti:
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 13:
Koupě pozemku parc.č. 3136/13 – ul. Ke Strouze
6 majitelů rekreačních objektů v ulici Ke Strouze společně realizovalo na vlastní náklady prodloužení
kanalizačního a vodovodního řadu. Nyní žádají o souhlas s výstavou vodovodních a kanalizačních přípojek
pro své objekty. Společnost EKOS Řevnice podmiňuje svůj souhlas s vybudováním přípojek předáním nově
vybudovaných řadů do vlastnictví města. Všichni investoři souhlasí. Část předávaného kanalizačního a
vodovodního řadu se nachází v komunikaci, která nepatří městu. A město nepřijme dle stanoviska starosty
do majetku inženýrské sítě, které jsou v cizích pozemcích (leda se zřízeným věcným břemenem). Majitelé
2
komunikace souhlasí s jejím prodejem městu za obvyklých 100,- Kč/m . Komunikaci tvoří 3 pozemky: parc.č.
2
2
2
3136/3 o výměře 7 m , parc.č. 3136/13 o výměře 31 m a parc.č. 3136/14 o výměře 31 m .
RM na svém jednání dne 11. prosince 2015 doporučila zastupitelstva města schválit koupi pozemku parc. č.
2
3136/13, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice o výměře 31 m od paní L. W. za kupní
cenu 3.100,- Kč.
Kupní cena bude placena z rozpočtu na rok 2016.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 3136/13, ostatní plocha, ostatní komunikace
2
v obci a k.ú. Řevnice o výměře 31 m městem Řevnice od paní L. W., Německo za kupní cenu 3.100,Kč.“
Pro:
15
Zastupitelů
Proti:
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 14:
Koupě pozemku parc.č. 3136/14 – ul. Ke Strouze
6 majitelů rekreačních objektů v ulici Ke Strouze společně realizovalo na vlastní náklady prodloužení
kanalizačního a vodovodního řadu. Nyní žádají o souhlas s výstavou vodovodních a kanalizačních přípojek
pro své objekty. Společnost EKOS Řevnice podmiňuje svůj souhlas s vybudováním přípojek předáním nově
vybudovaných řadů do vlastnictví města. Všichni investoři souhlasí. Část předávaného kanalizačního a
vodovodního řadu se nachází v komunikaci, která nepatří městu. A město nepřijme dle stanoviska starosty
do majetku inženýrské sítě, které jsou v cizích pozemcích (leda se zřízeným věcným břemenem). Majitelé
2
komunikace souhlasí s jejím prodejem městu za obvyklých 100,- Kč/m . Komunikaci tvoří 3 pozemky: parc.č.
2
2
2
3136/3 o výměře 7 m , parc.č. 3136/13 o výměře 31 m a parc.č. 3136/14 o výměře 31 m .
RM na svém jednání dne 11.posince 2015 doporučila zastupitelstva města schválit koupi pozemku parc. č.
2
3136/14, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice o výměře 31 m od pana J. K. za kupní
cenu 3.100,- Kč.
Kupní cena bude placena z rozpočtu na rok 2016.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 3136/14, ostatní plocha, ostatní komunikace
2
v obci a k.ú. Řevnice o výměře 31 m městem Řevnice od pana J. K., Praha 2 za kupní cenu 3.100,Kč.“
Pro:
15
Zastupitelů
Proti:
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 15:
7

Přijetí daru – kanalizační a vodovodní řad v ulici Ke Strouze
6 majitelů rekreačních objektů v ulici Ke Strouze společně realizovalo na vlastní náklady prodloužení
kanalizačního a vodovodního řadu. Nyní žádají o souhlas s výstavou vodovodních a kanalizačních přípojek
pro své objekty. Společnost EKOS Řevnice podmiňuje svůj souhlas s vybudováním přípojek předáním nově
vybudovaných řadů do vlastnictví města. Všichni investoři souhlasí.
RM na svém jednání dne 11. prosince 2015 doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí tohoto daru do
majetku města.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru do majetku města:
1) stavby vodovodního řadu v celkové délce cca 63 m umístěné v pozemcích parc.č. 3136/1 a
parc.č. 3136/14 v obci a k.ú. Řevnice a to:
- stoky „A“ o délce 39 m v provedení LPE 90 x 8,2 a profilu DN 80 se začátkem určeným
souřadnicemi 758619.10, 105995.49 a koncem určeným souřadnicemi 758642.46, 1059826.97
dle zaměření skutečného provedení stavby a
- stoky „B“ o délce 24 m v provedení LPE 90 x 8,2 a profilu DN 80 se začátkem určeným
souřadnicemi 758642.46, 1059826.97 a koncem určeným souřadnicemi 758619.57, 1059821.13
dle zaměření skutečného provedení stavby,
včetně 2 podzemních hydrantů DN 80 a
2) stavby kanalizačního řadu splaškové tlakové kanalizace v celkové délce cca 65 m umístěné
v pozemcích parc.č. 3136/1 a parc.č. 3136/14 v obci a k.ú. Řevnice a to:
- stoky „A“ o délce 41 m v provedení LPE a profilu DN 75 se začátkem určeným souřadnicemi
758665.73, 1059794.27 a koncem určeným souřadnicemi 758642.36, 1059826.66 dle zaměření
skutečného provedení stavby a
- stoky „B“ o délce 24 m v provedení LPE a profilu DN 63 se začátkem určeným souřadnicemi
758642.36, 1059826.66 a koncem určeným souřadnicemi 758619.05, 1059820.39 dle zaměření
skutečného provedení stavby
a to od manželů M. a A. V., J. M., K. P., J. K., L. W. a M. Š..“
Pro:
15
Zastupitelů
Proti:
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 16:
Určení místostarosty, který bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti
RM č.55 dne 4.12.2015 doporučila zastupitelstvu města určit místostarostku MgA. Marii Reslovou jako
místostarostu, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává
funkci.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu: nevystoupil nikdo
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje paní místostarostku MgA. Marii Reslovou jako místostarostu, který
zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.“
Pro:
15
Zastupitelů
Proti:
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 17:
Pověření plněním dílčích úkolů při řízení městské policie – Bc. Dlask
RM č.56 dne 11.12.2015 schválila návrh organizační struktury MP Řevnice, včetně grafického návrhu
jednotlivých organizačních složek a jejich vzájemnou podřízenost a dále byl předložen návrh na plnění
jednotlivých dílčích úkolů a povinnosti organizačních složek. Z tohoto důvodu je rovněž vhodné pověřit dle
zákona o obecní policii plněním některých úkolů při řízení městské policie určeného strážníka, jinak
všechny úkoly plní starosta obce. Proto v souladu s ust. § 3 odstavce 2 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní
policii při řízení městské policie bude od 1.1.2016 plněním těchto úkolů pověřen vrchní strážník Městské
policie Řevnice pan Bc. Jiří Dlask, kterého jmenovala RM ke dni 11.12.2015.
Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu: nevystoupil nikdo
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
Usnesení:
8

„Zastupitelstvo města pověřuje pana Bc. Jiřího Dlaska – vrchního strážníka Městské policie Řevnice
v souladu s ust. § 3 odstavce 2 zákona č.553/1991 Sb., o obecní polici v platném znění, plněním
některých úkolů: kontrola výkonu služby dle plánované instruktáže, kontrola manipulace
s pokutovými bloky, kontrola hospodaření se svěřeným majetkem, kontrola evidence, uložení, výdeje
a nošení služebních zbraní, kontrola při nakládání s osobními údaji, jednání v rámci pracovně
právních vztahů čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců městské policie, kontrola evidence
přijatých oznámení a jejich vyřízení, přípravou a návrhem k uzavírání veřejnoprávních smluv se
starosty okolních obcí i v rámci vyhlášení krizového stavu.
Zastupitelstvo města ukládá starostovi nejméně jedenkrát ročně předložit zastupitelstvu města
Zprávu o činnosti Městské policie Řevnice.“
Pro:
15
Zastupitelů
Proti:
Zastupitelů
Zdrželo se hlasování:
Zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
 K bodu 18:
Různé
V diskuzi mezi zastupiteli bylo dohodnut termín dalšího řádného jednání ZM dne 22.2. 2016.
 K bodu 19:
Závěr
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2015 ve 23:30 hodin.
Zápis vyhotoven dne: 14.12.2015

skupina

1014
1031
1032
1039

2122
2212
2219
2310
2321
2331
2333
3111
3113
3231
3314
3341
3349
3392
3399
3421
3429
3513
3612
3613

třída

ROZPOČET 2016
Útulky pro zvířata
Pěstební činnost
Honitba
Záležitosti lesa jinde nespecifikované
skupina 1 celkem
El. energie
Druhotné suroviny
Místní komunikace
Pozemní komunikace - chodníky
skupina 2 celkem
Vodní hospodářství
ČOV, splašk. kanalizace
Protopovodňová díla
Úpravy drobných vodních toků
vodní hospodářství celkem
MŠ
ZŠ
ZUŠ
školství celkem
Městská knihovna
Městský rozhlas / SMS
Časopis Ruch
Městské kulturní středisko
Sbor pro občanské záležitosti
Podpora využití volného času mládeže
Ostatní zájmová činnost
kultura a mládež celkem
Lékařská služba první pomoci
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
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příjmy v tis. Kč

0
0
0
250
250
0
600
0
0
600
1 050
1 050
0
0
2100
0
0
100
100
25
0
50
160
0
0
0
235
0
1 390
545

výdaje v tis. Kč

15
0
0
0
15
1 150
3 449
430
5 029
1 100
1 528
100
40
2 768
1 365
5 970
190
7 525
664
5
388
1 772
11
300
400
3 540
0
1 502
720

Veřejné osvětlení
Hřbitovnictví
Místní ing.sítě - věcná břemena
Územní plán
Územní rozvoj
Komunální služby
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Odstraňování komunálního odpadu
Sběr a svoz ostatního odpadu
Využití a zneškodnění nebezpečného odpadů
Využití a zneškodnění ostatních odpadů
Ostatní nakládání s odpady - černé skládky
Veřejná zeleň
místní hospodářství celkem
Pečovatelská služba
Penzion pro důchodce
Sociální výpomoc
sociální záležitosti celkem

3631
3632
3633
3635
3636
3639
3721
3722
3723
3724
3726
3729
3745
4351
4357
4341
5041
5141
5272
5311
5512
6112
6114
6117
6118
6149
6171
6310
6320
6399
6409
6409
6409

skupina

Úroky vlastní z půjček
Krizové řízení (povodně)
Městská policie
Požární ochrana - hasiči
Zastupitelé
Volby do parlamentu
Volby do EP
Volby prezidenta
Všeobecná vnitřní správa
Správa MěÚ
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojistné majetku - budovy
Ostatní finanční operace
Kapitálové výdaje a příjmy z pronájmu
Ostatní činnosti
Rezerva na rok 2016
skupina 5 a 6 celkem

třída

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1342
1343
1345
1347
1348
1351
1355

odvětví RS
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu fyzických osob - kap. výnosy
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
DPH
Poplatek za provoz systemu sběru a třídění odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozování hracích přístrojů
Poplatek za zhodnocení pozemků
Odvod z výtěžku provozování loterií
Odvod z VHP
10

0
180
420
0
0
130
0
0
0
0
0
0
0
2 665
580
0
0
580

1 708
127
0
324
450
4 659
80
2 400
1 308
10
10
80
579
13 957
2 016
0
0
2 016

0
0
0
0
0
0
0
0
0
525
15
0
0
0
80
0
620

300
0
1 955
225
1 498
0
0
0
0
7 227
37
270
0
0
44
154
11 710

příjmy v tis. Kč

6 800
600
800
7 900
0
14 200
2 500
165
3
33
4
0
0
120
230

výdaje v tis. Kč

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1361
1511
2460
2321
4111
4112
4113
4116
4121
4122
4139
4211
4213
4216
4222
4233
5349

Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjček obyvatel
Daňové příjmy a poplatky celkem
Dary
Neinvestiční přij.dotace všeob.
Dotace ze SR
Dotace ze SFDI
Dotace ze státního rozpočtu
Neinvest.dotace přijaté od obcí
Neinvest.dotace přijaté od krajů
Převody z vlastních fondů
Investiční přijaté dotace SR
Investiční přijaté dotace SF
Ostatní investiční přijaté dotace
Invest.dotace
Transfery z EU
Převody vlastním fondům
Dotace celkem
CELKOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE

8113
8114
8115
8123
8124
8901

Financování:
Krátkodobé přijaté půjčky
Uhracené půjčky krátkodobě přijaté
Financování z prostředků z minulých obd.
Dlouhodobě přijaté půjčky
Uhrazené půjčky dlouhodobě přijaté
Op.z účtů obce nem.char.příjmů a výdajů
financování celkem

rozpočet města

CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ

650
3 500
0
37 505
0
0
1 823
0
280
260
800
0
0
0
0
1 000
0
0
4 163

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

48 818

46 560

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2 258
0
2 258

48 818

48 818

Rozpočet je vyrovnaný. Příjmy jsou 48.818 tis. Kč a výdaje ve výši 48.818 tis. Kč.
Rezerva rozpočtu pro rok 2016 činí 154 tis. Kč.
Schváleno na ZM dne 14.12.2015

0

………………….. v.r.
starosta
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Usnesení
ze Zastupitelstva města Řevnice č. 10 ze dne 14.12.2015
Zastupitelstvo města
A) BERE NA VĚDOMÍ
 zprávu o činnosti Rady města.
 zprávu o činnosti Finančního výboru.
B) SCHVALUJE
 RO č. 7/2015.
 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku činí 700,Kč a je tvořena:
z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
z částky 450,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města
Řevnice předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.
 rozpočet na rok 2016 jako vyrovnaný na příjmové straně ve výši 47.818 tis. Kč a na výdajové straně
ve výši 47.818 tis. Kč. Součástí rozpočtu (6409) je i rozpočtová rezerva ve výši 154.000,- Kč.
Rozpočet je nedílnou součástí zápisu.
2
 koupi pozemku parc. č. 3289/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m v obci a k.ú.
Řevnice od pana Josefa Jelínka, Masarykova 463, Řevnice za kupní cenu 11.800,- Kč.
 koupi pozemku parc. č. 3136/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice o výměře 7
2
m městem Řevnice od paní Kristýny Příhonské, 5. května 804/72, 14000 Praha 4 za kupní cenu
700,- Kč.
 koupi pozemku parc. č. 3136/13, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice o výměře
2
31 m městem Řevnice od paní Lucie Winkler, Megerleweg 13, Altötting, Německo za kupní cenu
3.100,- Kč.
 koupi pozemku parc. č. 3136/14, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice o výměře
2
31 m městem Řevnice od pana Jiřího Krátkého, Balbínova 323/6, 12000 Praha 2 za kupní cenu
3.100,- Kč.
 přijetí daru do majetku města:
stavby vodovodního řadu v celkové délce cca 63 m umístěné v pozemcích parc.č. 3136/1 a parc.č.
3136/14 v obci a k.ú. Řevnice a to:
- stoky „A“ o délce 39 m v provedení LPE 90 x 8,2 a profilu DN 80 se začátkem určeným souřadnicemi
758619.10, 105995.49 a koncem určeným souřadnicemi 758642.46, 1059826.97 dle zaměření
skutečného provedení stavby a
- stoky „B“ o délce 24 m v provedení LPE 90 x 8,2 a profilu DN 80 se začátkem určeným souřadnicemi
758642.46, 1059826.97 a koncem určeným souřadnicemi 758619.57, 1059821.13 dle zaměření
skutečného provedení stavby,
včetně 2 podzemních hydrantů DN 80 a
stavby kanalizačního řadu splaškové tlakové kanalizace v celkové délce cca 65 m umístěné
v pozemcích parc.č. 3136/1 a parc.č. 3136/14 v obci a k.ú. Řevnice a to:
- stoky „A“ o délce 41 m v provedení LPE a profilu DN 75 se začátkem určeným souřadnicemi
758665.73, 1059794.27 a koncem určeným souřadnicemi 758642.36, 1059826.66 dle zaměření
skutečného provedení stavby a
- stoky „B“ o délce 24 m v provedení LPE a profilu DN 63 se začátkem určeným souřadnicemi
758642.36, 1059826.66 a koncem určeným souřadnicemi 758619.05, 1059820.39 dle zaměření
skutečného provedení stavby a to od manželů Martina a Aleny Vaněčkových, Jiřího Mikšovského,
Krystýny Příhonské, Jiřího Krátkého, Lucie Winkler a Martiny Šmardové.
 paní místostarostku MgA. Marii Reslovou jako místostarostu, který zastupuje starostu v době jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.
 pověřuje pana Bc. Jiřího Dlaska – vrchního strážníka Městské policie Řevnice v souladu s ust. § 3
odstavce 2 zákona č.553/1991 Sb., o obecní polici v platném znění, plněním některých úkolů:
kontrola výkonu služby dle plánované instruktáže, kontrola manipulace s pokutovými bloky, kontrola
hospodaření se svěřeným majetkem, kontrola evidence, uložení, výdeje a nošení služebních zbraní,
kontrola při nakládání s osobními údaji, jednání v rámci pracovně právních vztahů čekatelů,
strážníků a dalších zaměstnanců městské policie, kontrola evidence přijatých oznámení a jejich
vyřízení, přípravou a návrhem k uzavírání veřejnoprávních smluv se starosty okolních obcí i v rámci
vyhlášení krizového stavu.
C) UKLÁDÁ
 starostovi nejméně jedenkrát ročně předložit zastupitelstvu města Zprávu o činnosti Městské policie
12

Řevnice.
D) NESCHVALUJE


obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku činí 650,Kč a je tvořena:
z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
z částky 400,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města
Řevnice předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.

E) POVĚŘUJE
 pověřuje radu města schválením a provedením rozpočtových opatření po projednání ve finančním
výboru na rok 2015 v období měsíce prosince 2015 a ledna 2016, jejichž předmětem bude přijetí
všech příjmů, vč. dotací z veřejných rozpočtů a jejich převedení jiným subjektům, pro které jsou
určeny.
Zastupitelstvo města pověřuje radu města provádět přesuny rozpočtových částek
z jednotlivých paragrafů a položek rozpočtové skladby k vyrovnání skutečných příjmů a výdajů.
Zastupitelstvo města ukládá Mgr. Renatě Henych, tajemnici MěÚ, předkládat radě města úpravy
rozpočtu na rok 2015 v období měsíce prosince a ledna 2016 (do účetní závěrky 2015).

Zapisovatel:
Mgr. Renata Henych

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Josef Beneš
…………………………………

MgA. Marie Reslová
…………………………………………

Ing. Tomáš Smrčka
Starosta
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