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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 15. srpna 2016 v budově Zámečku 

 
Přítomni: Ing. Smrčka Tomáš, Ing. Hartmann Petr, Kovářová Iveta, MgA. Reslová Marie, Ing. Jan Lojda 
Ph.D., Kvasnička Libor, Ing. arch. Čermáková Alice, Mgr. Skripnik Ondřej Ph.D., MUDr. Dercová Jaroslava, 
Tamchyna Martin, MVDr. Veverka Vojtěch (až od 19:10 hod.), Bc. Cvanciger Miroslav (až od 19:55 hod.), Ing. 
Kozák Petr (až od 20:03 hod.) 
Omluven: Ing. Beneš Josef, Ing. Buchal Jiří, tajemnice Mgr. Renata Henych  
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne 15.8.2016:      19:08 hod. 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne 15.8.2016:     22:05 hod. 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 9 občanů. 

Návrh programu zasedání: 

 
1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Přijetí dotace 500.000,- Kč od Středočeského kraje na rekonstrukci Lesního divadla 
4) Dohoda o narovnání mezi městem Řevnice a Klášterem Dominikánů Praha 
5) Záměr směny pozemku parc.č. 603/2 a části pozemku parc.č. 604 za pozemek parc.č. 596/1 
6) Informace k EPC projektům (energetické služby s garantovaným výsledkem) - host p. Trnka ze 

společnosti ČEZ 
1) Informace k připravovanému záměru dotace na úpravu sběrného dvora a k odpadovému 

hospodářství města – host p. Kaněra z firmy KAPEX s.r.o.   
7) Jmenování na místo soudního přísedícího – D. Ovčáčková   
8) Různé 
9) Závěr 

 
PRŮBĚH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 
Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva přivítáním zastupitelů a přítomných občanů v 19:08 hod.  
 
Zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu s jednacím řádem.  
Starosta konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, protože je 
přítomna nadpoloviční většina zastupitelů z patnáctičlenného zastupitelstva. V průběhu zasedání by měli přijít 
ještě další 3 zastupitelé. 
Omluvení ze zasedání jsou pan Jiří Buchal a pan Josef Beneš. 
 
Starosta jmenoval zapisovatelem Ing. Alici Bečkovou. Námitka proti jmenování zapisovatele vznesena nebyla. 
Starosta jmenoval navrhovateli usnesení pana Ondřeje Skripnika a paní Ivetu Kovářovou a ověřovateli zápisu 
pana Libora Kvasničku a pana Jana Lojdu. 
Starosta informoval přítomné, že z jednání bude pořízen záznam, který bude následně celý uveřejněn na 
webových stránkách města, a proto diskuze bude zapsána pouze rámcově.  
V 19:10 přišel zastupitel MVDr. Veverka.  
 

 K bodu 2: 
Schválení programu 
Starosta přednesl program zasedání zastupitelstva, jak byl uveden na pozvánce na zasedání zastupitelstva. 
Informace k EPC projektům přednese pan Slavotínek a jeho kolega pan Trnka.  
Starosta informoval, že pana Kaněru, který se z rodinných důvodu z dnešní návštěvy zasedání omluvil, 
zastoupí pan  Bc. Pavel Kubásek ze společnosti EKOS Řevnice, který s ním na projektu spolupracuje. Je 
přesvědčen, že jde o adekvátní náhradu. 
Starosta konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů. 
Starosta vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění bodů do programu nebo na vypuštění bodů 
z programu zasedání zastupitelstva. Žádné návrhy ani námitky nebyly podány. 
 
Program zasedání zastupitelstva starosta navrhuje ke schválení takto: 
 
2) Zahájení 
3) Schválení programu 
4) Přijetí dotace 500.000,- Kč od Středočeského kraje na rekonstrukci Lesního divadla 
5) Dohoda o narovnání mezi městem Řevnice a Klášterem Dominikánů Praha 



2 

 

6) Záměr směny pozemku parc.č. 603/2 a části pozemku parc.č. 604 za pozemek parc.č. 596/1 
7) Informace k EPC projektům (energetické služby s garantovaným výsledkem) – hosté p. Slavotínek 

a p. Trnka ze společnosti ČEZ  
8) Informace k připravovanému záměru dotace na úpravu sběrného dvora a k odpadovému 

hospodářství města – Bc. Pavel Kubásek, ředitel společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o.  
9) Jmenování na místo soudního přísedícího – D. Ovčáčková   
10) Různé 
11) Závěr 

 
Hlasování o tomto návrhu: 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: 0 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 0 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 3: 
Přijetí dotace 500.000,- Kč od Středočeského kraje na rekonstrukci Lesního divadla 
Město Řevnice obdrželo informaci o schválení žádosti o mimořádnou dotaci od Středočeského kraje na 
spolufinancování projektu „Rekonstrukce Lesního divadla“. Celkové předpokládané výdaje projektu 
zahrnujícího dostavbu hygienického zázemí pro účinkující a rekonstrukci šaten, činí 650.000,- Kč vč. DPH. 
Výše dotace činí 95 % z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však 500.000,- Kč.  
V návaznosti na schválení projektu je předkládáno zastupitelstvu ke schválení přijetí dotace.  
 
Starosta otvírá diskusi. 
V diskusi nikdo nevystoupil. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje přijetí mimořádné dotace ve výši 500.000,- Kč z rozpočtu 
Středočeského kraje na projekt „Rekonstrukce Lesního divadla“ (navýšení kapacity zázemí) a uzavření 
příslušné smlouvy o dotaci. Spoluúčast města na financování projektu ve výši 150.000,-  Kč je 
rozpočtově kryta.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  0 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  0  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 4:  
Dohoda o narovnání mezi městem Řevnice a Klášterem Dominikánů Praha 
Klášter dominikánů Praha byl v minulosti vlastníkem pozemků parc. č. (dle katastru nemovitostí) 1271/1, 1268, 
1271/14, 1271/12, 1271/17, 1271/16, 1271/15, 3690/2, 3689 v katastrálním území Řevnice (dále jen 
„předmětné pozemky“). 
Předmětné pozemky jsou v současné době zapsány v katastru nemovitostí jako vlastnictví města Řevnice. 
Klášter dominikánů Praha podal dne 18. prosince 2015 u Okresního soudu Praha – západ žalobu, kterou 
zpochybnil vlastnické právo města Řevnice k předmětným pozemkům a navrhl určení vlastnického práva 
k nim pro Českou republiku (dále jen „žaloba“). Řízení je vedeno u Okresního soudu Praha – západ pod sp. 
zn. 3 C 417/2015. 
Klášter dominikánů Praha zastává právní názor, podle kterého předmětné pozemky nejsou ve vlastnictví 
města Řevnice z důvodu jejich blokace podle § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k 
půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění účinném do 31. prosince 2012, případně podle § 3 odst. 1 
zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Na základě toho Klášter 
dominikánů Praha usiluje ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi, aby soud určil, že vlastníkem předmětných pozemků je Česká republika, což 
by umožnilo vydání předmětných pozemků Klášteru dominikánů Praha postupem podle § 6 nebo § 7 zákona 
č. 428/2012 Sb. 
Město Řevnice zastává právní názor, že je vlastníkem předmětných pozemků, když vlastnické právo k nim 
nabylo na základě § 1 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb.  o přechodu některých věcí z majetku České republiky 
do vlastnictví obcí ke dni 24.5.1991. 
Smluvní strany usilují o korektní vzájemné vztahy a o spolupráci. Z toho důvodu zahájily v lednu 2016 jednání 
o smírném překonání rozdílných právních názorů na vlastnictví předmětných pozemků. Proto mají v úmyslu 
uzavřít dohodu o narovnání, kterou budou mezi nimi narovnána veškerá sporná práva nebo pochybná 
vzájemná práva a povinnosti. Klášter dominikánů Praha uzná vlastnické právo města Řevnice k pozemkům 
parc. č. 1271/1, 1268, 1271/14, 1271/12, 1271/17, 1271/16 a 1271/15 v katastrálním území Řevnice a zaváže 
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se, že nebude jakkoli toto vlastnické právo města Řevnice zpochybňovat a město Řevnice bezplatně převede 
pozemky parc. č. 3689 a 3690/2 v katastrálním území Řevnice do vlastnictví Kláštera dominikánů Praha. 
Pozemek parc.č. 3689 má výměru 327 m

2
 a v katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha, neplodná 

půda. Pozemek parc.č. 3690/2 má výměru 829 m
2
 a v katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha, 

ostatní komunikace. Oba se nacházejí v lokalitě Vrážka. Starosta informuje, že ostatní pozemky, které jsou 
předmětem dohody, se nacházejí v centru města. 
Zastupitelstvu na svém zasedání dne 27.6.2016 schválilo záměr bezplatně převést pozemky parc. č. 3689 a 
parc. č. 3690/2 v obci a k.ú. Řevnice do vlastnictví Kláštera dominikánů Praha, IČO: 49629891, se sídlem 
Husova 234/8, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 1.7.2016. 
Starosta informuje, že dohoda byla Klášterem dominikánů Praha, tak jak je předkládána zastupitelstvu, již 
schválena. 
Starosta otvírá diskuzi. 
Pan Kvasnička požaduje, aby v usnesení byla uvedena i budova č.p. 29 – stejně, jak je to uvedeno v bodě 
3.1. textu dohody.  
V diskusi dále vystoupila MUDr. Dercová.  
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dohody o narovnání mezi městem Řevnice a Klášterem 
Dominikánů Praha, kterou budou narovnána veškerá sporná práva nebo pochybná vzájemná práva a 
povinnosti. Klášter dominikánů Praha uzná vlastnické právo města Řevnice k pozemkům parc. č. 
1271/1, 1268, 1271/14, 1271/12, 1271/17, 1271/16 a 1271/15 a budově č.p. 29, jež je součástí pozemku 
parc.č. 1268, vše v katastrálním území Řevnice a zaváže se, že nebude jakkoli toto vlastnické právo 
města Řevnice zpochybňovat a město Řevnice bezplatně převede pozemky parc. č. 3689 a 3690/2 
v katastrálním území Řevnice do vlastnictví Kláštera dominikánů Praha.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  0 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  0 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 5: 
Záměr směny pozemku parc. č. 603/2 a části pozemku parc.č. 604 za pozemek parc.č. 596/1 
Dne 8.3.2016 se na město obrátil J. S. se žádostí o směnu pozemku parc.č. 603/2 a části pozemku parc.č. 
604 v majetku města za pozemek parc.č. 596/1 o výměře 131 m

2 
(jedná se o část ulice Tyršova). Celková 

výměra pozemku parc.č. 604 je 720 m
2
. 

Pan J. S. vlastní pozemek parc.č. 603/1, který sousedí s pozemkem parc.č. 603/2. Důvodem jeho žádosti je 
možnost zabránění přístupu vody na jeho pozemek parc.č. 603/1. 
Část pozemku parc.č. 604 je dle současného územního plánu (i návrhu nového územního plánu) v rámci 
budoucí uliční sítě vyčleněna pro přístupovou komunikaci do této lokality (pokračování ulice Mírová).  
Město si vyžádalo geometrické zaměření plánovaného oddělení části pozemku parc.č. 604, aby bylo možné 
posoudit, že nezasáhne budoucí prodloužení ulice Mírová. Dne 25.7.2016 město obdrželo geometrické 
zaměření dělení pozemku parc.č. 604, ze kterého je patrné, že část pozemku, která by byla předmětem 
směny, nezasahuje do budoucího prodloužení ulice Mírová.  
Pozemky parc.č. 603/2 a 604 jsou pro město zbytné a je možné je prodat (resp. směnit).  
Rada města na svém jednání dne 27.7.2016 doporučila zastupitelstvu města ke schválení záměr směny 
pozemku parc.č. 603/2 o výměře 66 m

2
 a části pozemku parc.č. 604 o výměře 106 m

2
 v majetku města za 

pozemek parc.č. 596/1 o výměře 131 m
2
 a to s doplatkem městu. 

Současně je potřeba diskutovat o hodnotě pozemků města, tj. o doplatku městu – dojde ke směně stavebních 
pozemků (celkem 172 m

2
) za pozemek tvořící komunikaci. V úvahu je ale třeba brát skutečnost, že 

v současné době nemá město k těmto pozemkům zajištěn přístup. Potencionálními kupci jsou pouze vlastníci 
sousedních pozemků. Pozemky pod chatami v ulicích Na Kopanině a v Podhájí město prodávalo vlastníkům 
chat za cenu 1000,- Kč/m

2
. Pod tuto hranici by požadovaná cena neměla být. 

Pozemky pod komunikacemi vykupuje město již několik let za cenu 100,- Kč/m
2
. 

 
Starosta otvírá diskuzi, zda směnu realizovat, a pokud ano, s jakou výši doplatku. Směňujeme pozemky, které 
jsou cenově nesouměřitelné. Pokud by město přistoupilo na cenu 1000,- Kč/m

2
 u stavebních pozemků 

vkládaných do směny městem a cenu pozemku pod komunikací, který město ze směny získá, 100,- Kč/m
2
, tak 

by doplatek činil 158.900,- Kč (172.000,- Kč minus 13.100,- Kč). 
Starosta je přesvědčen, že cena 1000,- Kč/m

2
 je v přijatelné výši pro obě strany. Je to podle názoru rady 

města cena obvyklá u pozemků, které jsou sice v podstatě stavební, ale jinak pro město komerčně 
nevyužitelné, což je v případě pozemků zastavěných chatami a také v tomto případě.  
Pan Kvasnička upozorňuje, že v návrhu usnesení chybí uvedení katastrálního území.  
 
Protože nejsou žádné jiné návrhy, starosta dává hlasovat o návrhu usnesení s doplněním doplatku ve výši 
158.900,- Kč. 
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Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemku parc.č. 603/2 o výměře 66 m

2
 a části pozemku 

parc.č. 604 o výměře 106 m
2
 v majetku města za pozemek parc.č. 596/1 o výměře 131 m

2
, vše v k.ú. 

Řevnice, a to s doplatkem městu 158.900,- Kč.“  

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti:  0 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  0 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 6: 
Informace k EPC projektům (energetické služby s garantovaným výsledkem) – hosté p. Slavotínek a p. 
Trnka ze společnosti ČEZ  
S prezentací EPC projektů vystoupili panové Slavotínek a Trnka. 
 
V 19:55 hodin přišel Bc. Cvanciger, je přítomno 12 zastupitelů. 
Ve 20:03 hodin přišel Ing. Kozák, je přítomno 13 zastupitelů. 
 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskusi vystoupili pan Kvasnička, pan Smrčka, pan Tamchyna, pan Lojda, paní Dercová, paní Čermáková, 
paní Vyletová, pan Skripnik. 
Diskutovalo se na téma procenta ziskovosti projektů EPC, otevřenosti regulačního systému, případných záruk, 
oprav a údržby, výši minimální investice. Dále se diskutovalo o objektech města, které jsou vhodné pro EPC 
projekty, ceně za administraci EPC projektů aj. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informace k EPC projektům (energetické služby s garantovaným 
výsledkem).“   

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  0 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  0 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 7: 
Informace k připravovanému záměru dotace na úpravu sběrného dvora a k odpadovému hospodářství 
města – Bc. Pavel Kubásek, ředitel společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o.  
Prezentaci záměru stavby nového sběrného dvora přednesl Bc. Pavel Kubásek. 
Na zpracování analýzy stavby a provozu nového sběrného dvora vybralo město firmu KAPEX s.r.o. První 
výsledky budou k dispozici za pár týdnů. 
 
Starosta otvírá diskuzi. 
V diskusi vystoupili pan Kvasnička, paní Reslová, pan Smrčka, pan Veverka, pan Lojda, pan Skripnik. 
Tématem diskuse byla koordinace odpadového hospodářství v rámci regionu a možnost nabídnou služby 
nového sběrného dvora okolním obcím, provoz stávající kompostárny a její začlenění do nového sběrného 
dvora, budoucí dopravní zatížení města spojené s provozem nového sběrného dvora a změny v systému 
odpadového hospodářství po roce 2024, které vyplynou z novely zákona o odpadech. 
Starosta oznámil záměr vytvořit pracovní skupinu, která se bude zabývat nejen sběrným dvorem, ale 
budoucností městské firmy EKOS, dále pak problematikou odpadového hospodářství, vody, kanalizace atd.  
Představa je 5 – 7 lidí, aby byla skupina operativní. Jedním z členů skupiny by byl Bc. Kubásek. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí informace k připravovanému záměru dotace na úpravu 
sběrného dvora a k odpadovému hospodářství města.“   

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  0 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  0 Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 



5 

 

 K bodu 8: 
Jmenování na místo soudního přísedícího – D. Ovčáčková   
Na město se obrátila paní D. Ovčáčková, s adresou trvalého bydliště  252 30 Řevnice, se žádostí o jmenování 
na místo soudního přísedícího u Okresního soudu Praha – západ, Karmelitská 377/19, Praha 1. Jedná se o 
období 2014-2018. Rada města na svém jednání 13.7.2016 doporučila zastupitelstvu paní D. Ovčáčkovou, 
bytem, 252 30 Řevnice do funkce přísedícího Okresního soudu Praha-západ na funkční období let 2014 – 
2018 schválit.  
 
Starosta otvírá diskuzi. 
Paní Dercová poděkovala paní Ovčáčkové za to, že se přišla na zasedání zastupitelstva osobně představit. 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje do funkce přísedícího Okresního soudu Praha-západ na funkční 
období let 2014 - 2018 paní D. Ovčáčkovou,bytem 252 30 Řevnice.“  

Pro: 13 Zastupitelů 

Proti:  0  Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  0  Zastupitelů 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. 
 

 K bodu 9: 
Různé  
Starosta navrhl diskusi o příštím zasedání zastupitelstva. Došlo ke shodě na 26. září 2016.   
Starosta navrhuje, že od příštího zasedání nebudou vytištěny pro zastupitele všechny přílohy k podkladům. 
Zastupitelé obdrží pouze informace k jednotlivým bodům programu s důvodovou zprávou a návrhem 
usnesení. Vše je zastupitelům zasíláno předem elektronicky, na zasedání jsou podklady promítány. 
V diskusi dále vystoupili p. Smrčka, p. Dercová (omezený přístup k materiálům pro jednání rady města, 
dodatek ke smlouvě o převodu nemovitostí se společností 2Q, spuštění nových webových stránek města, 
kontrola odpadového hospodářství Českou inspekcí životního prostředí, výsledek výběrového řízení na 
vedoucího Odboru kancelář starosty a investice, navýšení mzdových nákladů městského úřadu, neúčast Ing. 
Kozáka na prázdninových jednáních rady města, veřejná sbírka na nákup uměleckých předmětů do nové 
budovy školy), p. Kozák (veřejná sbírka na pořízení uměleckých předmětů do nové budovy školy), p. Reslová 
(úklid zametacím vozem), p. Kvasnička (harmonogram úklidu zametacím vozem), p. Pražská (stav podchodu 
pro pěší pod tratí u železničního přejezdu u lávky, vylévání splašků na trávník na náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad), p. Arnoldová (zúžení silnice kvůli novému chodníku v části ulice Mořinská na katastru obce Lety, 
projekt dešťové kanalizace „za vodou“, nová městská architektka), p. Vyletová (úklid náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad zametacím vozem).  
 
Ve 21:53 hodin odchází zastupitelka Ing. arch. Čermáková.  
Ve 21:55 hodin odchází zastupitel Bc. Cvanciger. 
 
Starosta ukončuje diskusi.  
 

 K bodu 10: 
Závěr 
 
Příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice je plánováno na 26. září 2016. 
 
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města dne 15. srpna 2016 ve 22:05 hodin. 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 15. srpna 2016. 
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Usnesení 
ze zápisu č. 15 Zastupitelstva města Řevnice dne 15.8.2016 

 
Zastupitelstvo města Řevnice 
 
A) BERE NA VĚDOMÍ: 

 informace k EPC projektům (energetické služby s garantovaným výsledkem). 

 informace k připravovanému záměru dotace na úpravu sběrného dvora a k odpadovému 
hospodářství města. 

 
B) SCHVALUJE:  

 přijetí mimořádné dotace ve výši 500.000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje na projekt 
„Rekonstrukce Lesního divadla“ (navýšení kapacity zázemí) a uzavření příslušné smlouvy o 
dotaci. Spoluúčast města na financování projektu ve výši 150.000,-  Kč je rozpočtově kryta. 

 uzavření Dohody o narovnání mezi městem Řevnice a Klášterem Dominikánů Praha, kterou 
budou narovnána veškerá sporná práva nebo pochybná vzájemná práva a povinnosti. Klášter 
dominikánů Praha uzná vlastnické právo města Řevnice k pozemkům parc. č. 1271/1, 1268, 
1271/14, 1271/12, 1271/17, 1271/16 a 1271/15 a budově č.p. 29, jež je součástí pozemku parc.č. 
1268, vše v katastrálním území Řevnice a zaváže se, že nebude jakkoli toto vlastnické právo 
města Řevnice zpochybňovat a město Řevnice bezplatně převede pozemky parc. č. 3689 a 
3690/2 v katastrálním území Řevnice do vlastnictví Kláštera dominikánů Praha. 

 záměr směny pozemku parc.č. 603/2 o výměře 66 m
2
 a části pozemku parc.č. 604 o výměře 106 

m
2
 v majetku města za pozemek parc.č. 596/1 o výměře 131 m

2
, vše v k.ú. Řevnice, a to 

s doplatkem městu 158.900,- Kč.  

 do funkce přísedícího Okresního soudu Praha-západ na funkční období let 2014 - 2018 paní D. 
Ovčáčkovou, bytem 252 30 Řevnice. 

 
 
 

 
Zapisovatel: 

Ing. Alice Bečková 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 

 
…………………………………                                                           ………………………………………… 
        Libor Kvasnička                                                                                  Ing. Jan Lojda Ph.D. 
 
 
 
 
                                                             ………………………………… 
                                                                      Ing. Tomáš Smrčka 
                                                                               starosta 


