
 
 
 

na zasedání Zastupitelstva města Řevnice, 
které se koná 10. června 2013 v 19. 00 hodin 

v budově Zámečku Řevnice  
 

 

Program 
1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Zpráva o činnosti Rady města Řevnice 
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru 
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
6. Schválení účetní závěrky za rok 2012 
7. Schválení Závěrečného účtu města Řevnice za rok 2012 
8. RO č. 2/2013 
9. Schválení přijetí dotace od MPSV pro rok 2013 
10. Právní informace k průběhu výběrového řízení – veřejná zakázka – přístavba 

MŠ 
11. Bezúplatný převod pozemků Středočeskému kraji 
12. Bezúplatné nabytí pozemků od Středočeského kraje 
13. Bezúplatné nabytí pozemků pod chodníky v ulici Komenského 
14. Přijetí daru – id. 1/16 pozemku parc.č. 2974/16 v obci a k.ú. Řevnice  
15. Dohoda o změně hranic obcí - Řevnice a Zadní Třebaň 
16. Koupě pozemku parc.č. 3211/8 v obci a k.ú. Řevnice  
17. Přijetí daru – id. 1/32 pozemku  parc.č. 2974/16 v obci a k.ú. Řevnice  
18. Přijetí daru – pozemku parc.č. 2974/11 v obci a k.ú. Řevnice  
19. Prodej domu č.p. 789, pozemku parc.č. 642, parc.č 640 a parc.č 641  
20. Prodej plynové přípojky pro č.p. 901 v ul. Revoluční – budova 1. stupně 

základní školy 
21. Záměr směny pozemku parc.č. 2947/29 za část pozemku parc.č. 3017/1, oba 

v obci a k.ú. Řevnice 
22. Prodej č.p. 2 – informace starosty 
23. Směna pozemku parc.č. 114/2 (oddělen z parc.č. 114) za pozemek parc.č. 264/2 

(oddělen z parc.č. 264)   
24. Úkoly ZM pro RM 
25. Výroční zpráva za rok 2012 a výhled na rok 2013 – spol. EKOS Řevnice s.r.o. 
26. Rezignace na funkci člena Finančního výboru 
27. Různé 
28. Závěr 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva je zveřejněna na internetových stránkách 
města www.revnice.cz v sekci „Aktuality“ včetně podkladových materiálů a je 
rovněž k nahlédnutí na městském úřadě. 

Libor Kvasnička  v.r. 

   starosta 

http://www.revnice.cz/

