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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 13.9.2021 v budově „Staré školy“ nám. Krále 

Jiřího z Poděbrad 64, Řevnice 
 

 
Přítomní zastupitelé: Ing. arch. Čermáková Alice, Ing. Černý Pavel, MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Hartmann 
Petr, Hrubý Vratislav, Chroust Jan, Ing. Lojda Jan Ph.D, Ing. Smrčka Tomáš, Ing. Šupáčková Kateřina, Ing. arch. 
Tlustý Josef  
Omluvení zastupitelé: Bc. Cvanciger Miroslav, Kovářová Iveta, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor 
Nepřítomní zastupitelé: Ing. Řezáč Roman 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  13.9.2021            v  19.30  hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  13.9.2021            v   19.37  hodin 
 
Možnosti zúčastnit se zasedání využili 2 občané. 
  
Návrh programu zasedání: 
 

1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení programu  
4) Stanovení odměny pro členy okrskové a místní komise - místní referendum  
5) Závěr 
 
Průběh zasedání zastupitelstva 
 

• K bodu 1  
Zahájení 
Zasedání Zastupitelstva města Řevnice zahájil starosta města Ing. Tomáš Smrčka v 19:30 hodin. Přítomné 
zastupitele a návštěvníky zasedání upozornil na povinnost zakrytí nosu a úst rouškou po celou dobu zasedání 
zastupitelstva. Konstatoval, že jednání bylo svoláno v souladu s jednacím řádem a ve smyslu zákona o obcích a 
je usnášení schopné, neboť při zahájení zasedání je přítomno 10 zastupitelů. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů.  
 
Starosta informoval přítomné, že zápis ze zasedání bude uveřejněn na webových stránkách města.  
 

• K bodu 2 
Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva města byla starostou určena Petra Karešová. 
Námitka proti určení zapisovatele vznesena nebyla. 
 
Starosta určil ověřovateli zápisu Jana Chrousta a Ing. Pavla Černého a návrhovou komisi ve složení: Ing.arch. 
Alice Čermáková a Vratislav Hrubý. Nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 

• K bodu 3 
Schválení programu  
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a 
informací zveřejněnou na úřední desce. Vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění nebo na vypuštění bodů 
z programu zasedání zastupitelstva. Další návrhy nebyly vzneseny.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu programu zasedání v tomto znění: 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 20 o 5 bodech 

v navrženém znění: 
1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení programu  
4) Stanovení odměny pro členy okrskové a místní komise - místní referendum  
5) Závěr 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 1/ZM/20/2021 bylo schváleno. 

Zápis  č. 20 
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• K bodu 4 
Stanovení odměny pro členy okrskové a místní komise - místní referendum  
Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. 54 A 27/2020-106 bylo dne 26.8.2021 vyhlášeno místní referendum ve 
městě Řevnice o této otázce: 
„Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Řevnice schválilo územní plán v podobě, která v návrhových 
plochách území bývalé Eurovie v Řevnicích (podle návrhu územního plánu prezentovaného na veřejném 
projednání v lednu 2018 se jedná o území C3) neumožní výstavbu jakýchkoli bytových domů a/nebo rodinných 
domů a jako jediné přípustné využití tohoto území se stanoví pouze: stavby občanské vybavenosti, a to zařízení 
školství a výchovy, zařízení kultury, zařízení tělovýchovy a sportu, veřejná prostranství, zeleň, drobná nerušící 
výroba a služby, místní komunikace?“ 
Místní referendum se bude konat v souběhu s volbami do Poslanecké sněmovny ve dnech 8. a 9. října 2021 
Zastupitelstvo je dle zákona o místním referendu povinno stanovit výši odměny pro členy okrskových komisí (2) a 
místní komise. Při konání referenda v roce 2020 stanovilo zastupitelstvo výši odměny 1.000,- Kč pro každého 
člena komise. 
Náklady na konání místního referenda se odhadují v částce 30.000,- Kč: odměna členům komisí + tisk 
hlasovacích lístků + obálky (bude hrazeno z běžných výdajů rozpočtu města pro rok 2021 prostřednictvím 
rozpočtového opatření). 
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili: ---- 
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice stanovuje odměnu pro členy okrskových a místní komise ve výši 1.000,- 
Kč pro každého člena okrskových komisí a místní komise, které budou zajišťovat průběh hlasování 
v místním referendu konaném dne 8. a 9.10.2021.„ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 2/ZM/20/2021 bylo schváleno. 
 

• K bodu 5 
Závěr 
 
 
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat 29.9.2021. 
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19:37 hodin.  
 
 
Přílohy zápisu: 
Prezenční listina 
 
V Řevnicích dne : 13.9.2021 
Zapsala: Petra Karešová  
 
 
 

        Ověřovatelé zápisu: 
                  

 

………………………………..                                                   …………………………………… 
          Jan Chroust                            Ing. Pavel Černý 
 

 
 

     ………………………………. 
                      Ing. Tomáš Smrčka 

                                                                    Starosta 
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USNESENÍ 
 přijatá na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 20 dne 13. září 2021 

 
Usnesení č. 1/ZM/20/2021 
„Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 20 o 5 bodech 

v navrženém znění: 
1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení programu  
4) Stanovení odměny pro členy okrskové a místní komise - místní referendum  
5) Závěr 
 

 

Usnesení č. 2/ZM/19/2021 
„Zastupitelstvo města Řevnice stanovuje odměnu pro členy okrskových a místní komise ve výši 1.000,- 
Kč pro každého člena okrskových komisí a místní komise, které budou zajišťovat průběh hlasování 
v místním referendu konaném dne 8. a 9.10.2021.„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………           ……………………………….. 
    

Ing. Tomáš Smrčka         Ing. arch. Alice Čermáková 
             starosta          místostarostka 
 


