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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 21. října 2013 v budově Zámečku 

 
Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, 
Hruška Jan, Ing. Beneš Josef, Ing. Buchal Jiří, Ing. Červená Terezie, 
Omluveni:  Ing. Drvota Jiří, Zavadil Petr, Mgr. Hromádka Tomáš, Tichý Roman, Hartman Jan DiS, Ing. 
Smrčka Tomáš 
Tajemnice městského úřadu: Mgr. Renata Henych  
 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva:      19:05 hod. 
Čas skončení zasedání zastupitelstva:     22:46 hod. 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 15 občanů. 
Program uvedený na pozvánce na zasedání zastupitelstva: 
Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru od ČS, a.s. 
4. Rozpočtové opatření č. 4/2013 
5. Obecně závazná vyhláška – OZV 1/2013 – poplatky 
6. Vydržení části pozemku parc.č. 2070/3 v obci a k.ú. Řevnice 
7. Přijetí dotace – snížení imisní zátěže 
8. EKOS Řevnice, spol. s r.o. – informace jednatele 
9. Různé  
10. 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 8 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, protože je 
přítomna nadpoloviční většina zastupitelů z patnáctičlenného zastupitelstva. V 19:26 hodin přichází Ing. 
Terezie Červená. 
 
Starosta jmenoval zapisovatelem tajemnici městského úřadu Mgr. Renatu Henych.  Námitka proti jmenování 
zapisovatele vznesena nebyla. 
 
Starosta jmenoval členy návrhové komise:   Jan Hruška, MUDr. Jaroslava Dercová 
Starosta jmenoval ověřovateli zápisu: Ing. Petr Kozák, Ing. Jiří Buchal 
Námitka proti jmenování ověřovatelů zápisu nebyla vznesena. 
Starosta informoval přítomné, že z  jednání bude pořízen zápis ve formátu mp3 a v zápise bude diskuze 
zaznamenána proto 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 požaduje doplnit za bod č. 8 bod č. 9 - Nabytí budovy bez č.e./č.p. na pozemku parc.č. 3438/3 a 
navrhuje vypustit bod č. 7 – Přijetí dotace – imisní zátěže 
 
Starosta čte program tak, jak bude projednáván na ZM: 
Program na zasedání zastupitelstva: 
Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Diskuze – 45 minut 
4. Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru od ČS a.s. 
5. Rozpočtové opatření č. 4/2013 
6. Obecně závazná vyhláška – OZV 1/2013 – poplatky 
7. Vydržení části pozemku parc.č. 2070/3 v obci a k.ú. Řevnice 
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8. EKOS Řevnice, spol. s r.o. – informace jednatele 
9. Nabytí budovy bez č.e./č.p. na pozemku parc.č. 3438/3 
10. Různé  
11. Závěr 

Hlasování o tomto návrhu: 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 3: 
Diskuze 
Pan Kostelecký z obč. sdružení Řevnice dětem poukázal na to, že jako občanské sdružení  nebyli přizváni 
k projednávání bodů na ZM jako účastníci řízení k nakládání majetkem a proto jsou tyto body neplatné. Na 
to mu bylo odpovězeno, že pokud došlo k nějakému rozporu, bude to Město řešit s právníky. 
Pan Hrubý se pozastavil nad tím, proč bylo pro diskuzi vymezeno jen 45 minut, což mu bylo zastupitelem 
panem Ing. Šimůnkem vysvětleno tak, že pokud budou mít občané ještě nějaké dotazy, tak je mohou uplatnit 
v bodu Různé na závěr zasedání ZM.   
 

 K bodu 4: 
Dodatek ke Smlouvě o úvěru od ČS, a.s. 
RM dne 20.9.2013 souhlasila s Dodatkem ke Smlouvě o úvěru č. 870/10/LCD ze dne 7.6.2010 s ČS a.s. se 
sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62 snižujícím úrokovou sazbu z 5,41% per annum na 2,5% per annum a 
doporučuje dodatek zastupitelstvu města ke schválení. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek k úvěrové smlouvě č. 870/10/LCD ze dne 7.6.2010 s ČS, a.s., 
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62 na základě žádosti vedení města Řevnice č.j. 
2833/2013/TAJ/He ze dne 2.8.2013, který snižuje úrokovou sazbu z 5,41% per annum na 2,5% per 
annum.“ 

Pro: 8. Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 5: 
Rozpočtové opatření - RO č. 4/2013 
Na RM byl předložen EO návrh RO č. 4/2013, které schválila Rada města č. 124 dne 2.10.2013 a doporučila 
ho Zastupitelstvu města Řevnice ke schválení s tím, že rozpočet je schodkový, na straně příjmů je rozpočet 
ve výši 68 430 000,- Kč a na straně výdajů je rozpočet ve výši 72 461 000,- Kč. Schodek ve výši 4 031 000,- 
Kč je krytý prostředky z minulého období. 
Starosta představil pana Ing. Tilsche – nového vedoucího ekonomického odboru. 
 
Přichází v 19:26 hodin Ing. Terezie Červená 
 
Starosta otvírá k tomuto bodu diskuzi.  
V diskuzi vystoupil pan Ing. Sudek, který poukázal na to, že je třeba zpracovat investiční plán pro jednotlivé 
investiční akce. Jde mu hlavně o to, aby každá část města, nemovitost, která má fond oprav měla investiční 
plán, výhled a bylo jasné, kolik bude třeba vyčlenit na investice v budoucích letech.  
V diskuzi vystoupil vedoucí ekonomického odboru MÚ pan Ing.Tilsch a poukázal na to, že se snaží 
vytáhnout všechny zásadní materiály, aby měl přehled o tom, jak je to v městě, protože se nyní připravuje 
rozpočet na další roky  - na 2014-2016. Další diskuze proběhla kolem nákupu piana pro ZUŠ a paní ředitelka 
ZUŠ informovala přítomné o nutnosti této investice. 
 
Ing. Sudek požadoval, aby tato investice byla vyjmuta z RO č.4/2013 a podal návrh usnesení, ve kterém se 
částka 250.000,- Kč - investice na nákup piana z § 3231 pol. 5351 vyjme z RO a odpovídajícím způsobem 
bude upravena rozpočtová rezerva a tento požadavek bude předložen v investicích 5letého plánu města.  
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2013 s úpravou tak, že částka 250.000,- Kč 
z § 3231 z pol. 5331 se přesune na § 6409 do pol. 5901 s tím, že celkové saldo rozpočtu se nezmění 
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oproti poslední úpravě. Rozpočet je schodkový, na straně příjmů je rozpočet ve výši 68 430 000,- Kč 
a na straně výdajů je rozpočet ve výši 72 461 000,- Kč. Schodek ve výši 4 031 000,- Kč je krytý 
prostředky z minulého období. RO č. 4/2013 je nedílnou přílohou zápisu.“ 

Pro: 1 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 8 zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno. 
 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2013 s tím, že rozpočet je schodkový, na 
straně příjmů je rozpočet ve výši 68 430 000,- Kč a na straně výdajů je rozpočet ve výši 72 461 000,- 
Kč. Schodek ve výši 4 031 000,- Kč je krytý prostředky z minulého období. RO č. 4/2013 je nedílnou 
přílohou zápisu.“ 

Pro: 8 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 6: 
Obecně závazná vyhláška – OZV 1/2013, o místních poplatcích 
Na RM č.124 dne 2.10.2013 byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky OZV č.1/2013, o místních 
poplatcích, který RM schválila a doporučila ZM ke schválení. Návrh OZV byl projednán s odborem dozoru a 
kontroly Ministerstva vnitra ČR a byl shledán bez závad. 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku – OZV č. 1/2013, o místních poplatcích 
s účinností od 1.1.2014. OZV je nedílnou součástí zápisu.“ 

Pro: 9 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 7: 
Vydržení části pozemku parc.č. 2070/3 v obci a k.ú. Řevnice 
Město obdrželo žádost manželů P.K.a R.K. a žádost D.V. a T. V. o projednání vydržení vlastnického práva 
k části pozemku parc. č. 2070/3 v obci a k.ú. Řevnice. V souvislosti s žádostí manželů K.o navýšení kapacity 
elektrické přípojky a následnou projektovou přípravou prováděnou firmou ČEZ Distribuce, a.s. bylo zjištěno, 
že část pozemku parc.č. 2070/3 je připlocena k pozemku parc.č. 2069 ve vlastnictví manželů K.a část 
pozemku parc.č. 2070/3 je připlocena k pozemku parc. č. 2058/1 ve vlastnictví D.V. a T. V.   
Z oddělovacího geometrického plánu č. 1805-44/2012 vyplývá, že u manželů K. jde o vydržení pozemku o 
výměře 4 m

2
 a u rodiny V. o vydržení pozemku o výměře 5 m

2
. 

T.V. a D.V. předali městu čestné prohlášení, že jejich rodina odkoupila stavební parcelu v roce 1973 od 
Městského národního výboru (předchozím majitelem byla rodina Š.) Tento pozemek byl již v době koupě 
oplocený dřevěným plaňkovým plotem. V roce 1982 rodina V. během stavby rodinného domu v dobré víře, 
že původní plaňkový plot stojí na správném místě, vybudovala na jeho místě plot nový, který tam stojí 
dodnes.  
Manželé K. zakoupili pozemek parc. č. 2069 v roce 2012 oplocený ve stávajících hranicích. Předchozími 
majiteli pozemku byli manželé Ki. Předložili čestné prohlášení paní K., že pozemek již oplocení měl. Nebyli 
tudíž těmi, kteří vytyčovali hranice pozemku, nýbrž pouze nahradili původní plot, který byl v havarijním stavu, 
plotem novým. 
JUDr. Špaňhelová se k této problematice vyjádřila takto: 
„S ohledem na listiny předložené  žadateli lze vycházet z toho, že oba žadatelé nabyli sporné pozemky 
oplocené  již v hranicích, jak jsou oploceny v současné době – tedy v obou případech byla hranice oplocení 
posunuta, jak vyplývá z připojeného geometrického plánu. V obou případech byla hranice oplocení posunuta 
tak, že neoprávněně oplocená část pozemku byla v poměru nepatrném k rozsahu pozemku oprávněně 
nabytém. Lze tedy bez pochybností uvěřit tvrzení obou žadatelů, že nabyli pozemky ve svém vlastnictví již 
oplocené ve stávajících hranicích, a neměli tušení, že část oploceného pozemku nebyla v jejich vlastnictví – 
byli tedy po dobu více jak 10 let (oni a jejich právní předchůdci) v dobré víře, že nabytý  pozemek v rozsahu 
oplocení je celý  v jejich vlastnictví. Za popsané situace mám za to, že oba žadatelé vydrželi vlastnictví ke 
sporným pozemkům, když v rozsahu oplocení je takto užívali po desítky let bez jakéhokoliv upozornění ze 
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strany skutečného vlastníka sporných pozemků. Navrhuji akceptovat žádosti obou žadatelů, a rozhodnout o 
uznání vydržení příslušné části pozemku.“ 
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uznání vlastnického práva vydržením dle § 134 Občanského 
zákoníku k pozemkům: 

 parc.č. 2070/5 o výměře 4 m
2
 v obci a k.ú. Řevnice oddělenému dle geometrického plánu č. 1805-

44/2012 pro manžele Ing. P. K., s adresou trvalého pobytu Stará Ves nad Ondřejnicí a R.K., 
s adresou trvalého pobytu Písek;  

 parc.č. 2070/6 o výměře 5 m
2
 v obci a k. ú. Řevnice oddělenému dle geometrického plánu č. 1805-

44/2012 pro D. V. a T. V., oba s adresou trvalého pobytu Řevnice 
a pověřuje starostu podpisem souhlasného prohlášení.“ 

Pro: 8 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 8: 
EKOS Řevnice, spol. s r.o. – informace jednatele 
Zastupitelstvo města č. 19 dne 2.9.2013 vzalo na vědomí informaci jednatele spol. EKOS Řevnice o 
hospodaření této společnosti a uložilo jednateli předložit vyhodnocení ekonomického přínosu 
restrukturalizace EKOSu po převodu Technických služeb za posledních 12 měsíců a předložit plán a zprávu, 
která kvantifikuje finanční rizika společnosti. 
Starosta informoval přítomné. že byla rozeslána tabulka s čísly, ze kterých je patrný počet zaměstnanců,v 
tabulce zapracovány plány za jednotlivé roky, čerpání dle FIN 8/2013, procentuální vyjádření oproti plánu. 
Bude dodán ještě plán investic za jednotlivé roky. Závěr je ten, že z jedné strany se šetří a z druhé ne, 
protože se investuje do nové techniky. Bez investic to vypadá, že tam bude nějaká úspora, ale bude třeba 
dát tu techniku do kupy. Transformací TS se ušetřilo hlavně na mzdách na DPH. Pan Hruška zpracoval 
materiál, ve kterém vyčíslil veškeré investice do TS – technika, počet pracovníků apod. Dále informoval o 
tom, že město dostane nový smeták z dotace, který bude postupně schopen uklidit i některé chodníky. 
Provoz má celkem malou spotřebu, na pohonné hmoty to moc nebude. V dotaci je vyčíslená celá spotřeba 
stroje. Dotaz zazněl také na vypsané výběrové řízení na jednatele EKOSu. Starosta informoval přítomné, že 
výběrové řízení je uveřejněno na JOBs.  
Starosta dává hlasovat o usnesení. 
 
Před hlasováním místnost opustil Ing. Sudek. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci jednatele spol. EKOS Řevnice s r.o. pana Libora 
Kvasničky o hospodaření této společnosti.“ 

Pro: 8 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
  

 K bodu 9: 
Nabytí budovy bez č.e./č.p. na pozemku parc.č. 3438/3 
Na pozemku parc.č. 3438/3 v obci a k.ú. Řevnice se nachází budova bez č.e./č.p. Jde o budovu trafostanice, 
která zajišťuje rozvod elektřiny v dané oblasti Řevnic. Budova v současné době není zapsána v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví, proto je potřeba tuto budovu katastrálnímu úřadu ohlásit. Pozemek parc.č. 
3438/3 je ve vlastnictví obce Lety. Ta podepsala čestné prohlášení, že budova není v jejím vlastnictví.   
Starosta dává hlasovat o usnesení: 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje nabytí budovy bez č.e./č.p. postavené na pozemku parc.č. 3438/3 
v obci a k.ú. Řevnice do majetku města Řevnice.“ 

Pro: 9 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
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 K bodu 10: 
Různé 
Starosta předložil informaci ohledně prodeje č.p.2 – výstup je, že detenční schopnost podloží je špatná, 
vsakovačky se tam nedají vybudovat, firma zvažuje možnost, že by udělala přečerpávací stanici a svedli by 
dešťové vody do strouhy u starého nádraží a pak už je jediná možnost připojit se na protlak, ale to by se dalo 
řešit pouze v souvislosti s dotací. 
Ing.Kozák vyzval pana Ing. Štěpána, aby k tomu podal podrobnější informace. Seznamuje veřejnost 
s možnostmi – jít ulicí Pod Lipami a dostat se do vodoteče - ta je ale dlouhá, rozkopala by se ulice o délce 
150 m nebo splaškové kanalizace - potřebuje souhlas správce čističky, nebyl by asi problém. Řešení je. 
Firma žádá časový odklad, než přijde s dalším řešením – dotčené orgány se musí vyjádřit. 
Starosta upozorňuje na fakt, že co se týká čističky, tato cesta není průchodná, město má problémy 
s balastem a takhle o tom informoval i RNDr. Ryšlinkovou. Co se týká strouhy, tak kapacitně vyhovuje, ale je 
to o jednání se správcem toku. Budovu starého nádraží město prodalo obč. sdruž. Náruč a byl by tam 
prostor pro jednání. Je konec listopadu, ale v prosinci je zastupitelstvo a jednání se táhne poměrně dlouhou 
dobu, a pokud to nebude do té doby vyřešeno, tak se starosta bude ptát zastupitelů, jaký bude další postup. 
Obě strany mají zájem to dotáhnout, ale času bylo už dost a k tomu není víc co dodat.  
Odchází ve 22:03 Ing. Terezie Červená. 
Komunikace  
Starosta podal informaci ohledně opravy komunikace v prostoru před nádražím s tím, že se to sice opravilo, 
ale město se bude snažit i nadále získat dotaci.  
Městská policie 
Starosta informoval přítomné, že oslovil Městskou policii na Mníšku, zda by byla možná spolupráce. Vize je, 
že by tu byli 3 dny v týdnu 2 policisté – obden, za cenu 400.000,- Kč. Mluvil i se starostou na Mníšku. Bude 
třeba to ale ještě projednat na pracovní schůzce zastupitelů, zda budou pro tuto variantu, či nikoliv. 
Dotace na bioodpad 
Starosta informoval o tom, že pan Bc. Kubásek má připravenou žádost o dotaci na bioodpad – jedná se o 
Avii – je možnost v rámci dotace získat, co se týká odpadů, auto s nástavbou na popelnice, 2 kontejnery a 
cca 200 popelnic. Dotace se musí podat v prosinci. To znamená, že pokud o to bude mít město zájem, tak to 
bude muset ZM včas schválit. 
Zápisy ze ZM  
Ing. Sudek poukázal na to, že zápisy ze ZM nejsou přesné, v zápise se objevuje přímá řeč, komentář, kdo 
co říká a proto zápis dělá dojem, že je zachycena celá diskuze. Vzhledem k tomu, že starosta informoval 
přítomné, že zápis je nahráván, budou proto v diskuzích zaznamenány a zachyceny nejdůležitější myšlenky, 
ale nesmí to být stylem přímá řeč. Pan Hruška informoval, že se sám už zajímal o záznamovou techniku, 
protože je zcestné, aby paní tajemnice seděla nad zápisem 6 a více hodin a přepisovala ho. Bude třeba 
pořídit kvalitnější nahrávací zařízení. 
Situace v Základní škole Řevnice 
Pan Hrubý vystoupil s kritikou práce nové paní ředitelky.  
Starosta se k této problematice nechtěl již dále vyjadřovat, protože pokud mluví s rodiči, tyto poznatky nemá.  
Do této diskuze se zapojili i tři členové ZM -  Ing. Šimůnek, Ing. Buchal, Ing. Sudek, kteří mají rovněž děti na 
této škole a mají zkušenost úplně jinou – děti nemají problémy, jsou v pohodě, kantoři jsou rovněž v pohodě. 
MUDr. Dercová rovněž poukázala na to, že mluví s učitelkami a upozorňuje pana Hrubého na existenci 
vzdělávacího programu a ten říká, co se má ve škole dělat a co ne. To, že to zavedla ředitelka Rajchlová 
některé aktivity, tak to bylo proti vzdělávacímu školnímu programu a nová paní ředitelka nemůže ustoupit 
oproti tomuto programu, i kdyby chtěla vstříc, protože to nejde. Do školy chodí inspekce a kontroly. 
Pan Kostelecký poukazuje na to, že ředitelka slíbila, že zachová všechny aktivity a nezanechala je, všechno 
zrušila.  
Zbytek diskuze se týkal sportovních aktivit, jako bylo dojíždění na bruslení, skotačení dětí na zahradě 
v rámci TV, lyžařského výcviku prvních tříd s čímž většina přítomných souhlasila, že pro první třídy není 
nutný. 
Hlasování o bodech na ZM 
Občan se vyjádřil v diskuzi, že zdržení se hlasování je bez páteřní. Obdržel informaci, že každý zastupitel 
má právo zdržet se hlasování. 
  

 K bodu 11: 
Závěr 
 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města v 22:46 hod. 
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Usnesení 
ze Zastupitelstva města Řevnice č.19 ze dne 21.října 2013 

 
Zastupitelstvo města 
 
A) BERE NA VĚDOMÍ 

 informaci jednatele spol. EKOS Řevnice s r.o. pana Libora Kvasničky o hospodaření této 
společnosti. 

 
B) SCHVALUJE 

 schvaluje Dodatek k úvěrové smlouvě č. 870/10/LCD ze dne 7.6.2010 s ČS, a.s., se sídlem Praha 4, 
Olbrachtova 1929/62 na základě žádosti vedení města Řevnice č.j. 2833/2013/TAJ/He ze dne 
2.8.2013, který snižuje úrokovou sazbu z 5,41% per annum na 2,5% per annum. 

 

 Rozpočtové opatření č.4/2013 s tím, že rozpočet je schodkový, na straně příjmů je rozpočet ve výši 
68 430 000,- Kč a na straně výdajů je rozpočet ve výši 72 461 000,- Kč. Schodek ve výši 4 031 000,- 
Kč je krytý prostředky z minulého období. RO č. 4/2013 je nedílnou přílohou zápisu. 
 

 schvaluje obecně závaznou vyhlášku – OZV č. 1/2013, o místních poplatcích s účinností od 
1.1.2014. OZV je nedílnou součástí zápisu. 
 

 uznání vlastnického práva vydržením dle § 134 Občanského zákoníku k pozemkům: 
 parc.č. 2070/5 o výměře 4 m

2
 v obci a k.ú. Řevnice oddělenému dle geometrického 

plánu č. 1805-44/2012 pro manžele Ing. P.K., s adresou trvalého pobytu Stará Ves 
nad Ondřejnicí a R. K., s adresou trvalého pobytu Písek;  

 parc.č. 2070/6 o výměře 5 m
2
 v obci a k. ú. Řevnice oddělenému dle geometrického 

plánu č. 1805-44/2012 pro D. V. a T. V., oba s adresou trvalého pobytu Řevnice 
              a pověřuje starostu podpisem souhlasného prohlášení. 
 

 schvaluje nabytí budovy bez č.e./č.p. postavené na pozemku parc.č. 3438/3 v obci a k.ú. Řevnice do 
majetku města Řevnice. 

 
C) NESCHVALUJE 

 Rozpočtové opatření č.4/2013 s úpravou tak, že částka 250.000,- Kč z § 3231 z pol. 5331 se 
přesune na § 6409 do pol. 5901 s tím, že celkové saldo rozpočtu se nezmění oproti poslední úpravě. 
Rozpočet je schodkový, na straně příjmů je rozpočet ve výši 68 430 000,- Kč a na straně výdajů je 
rozpočet ve výši 72 461 000,- Kč. Schodek ve výši 4 031 000,- Kč je krytý prostředky z minulého 
období. RO č. 4/2013 je nedílnou přílohou zápisu. 
 

 
 

Zapisovatel: 
Mgr. Renata Henych 

 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 

 
…………………………………                                                      ………………………………………… 
     Ing. Petr Kozák                                                                                 Ing. Jiří Buchal 
 
 

Libor Kvasnička 
starosta 


