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z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 24. října 2022 v budově  

Zámečku, Mníšecká 29, Řevnice 
 
 

Přítomni:  Ing. Hartmann Pavel, Ing. Hartmann Petr, Hrubý Vratislav, Ing. Chabera Tomáš, Ing. Kozák 
Petr, Kvasnička Libor, Sedláčková Davidová Markéta, Ing. Smrčka Tomáš, Spěvák Tomáš, Ing. Sudek 
Martin, Ing. Šupáčková Kateřina, Tamchyna Martin, PhDr. Tomková Olga Ph.D., Ing. Ullrichová Jiřina 
 
Omluveni: Vyletová Jaroslava 
 
Zapisovatel:  Ing. Alice Bečková 
 
Možnosti zúčastnit se jednání využilo 15 občanů. 
 
Návrh programu: 
1) Zahájení 
2) Ověření platnosti mandátů a složení slibu zvolených zastupitelů 
3) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
4) Schválení programu 
5) Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 
c) volba starosty 
d) volba 1. místostarosty  
e) volba 2. místostarosty 

6) Volba ostatních členů rady města  
7) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
d) volba členů finančního výboru 
e) volba členů kontrolního výboru 

8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
9) Určení pořadí místostarostů zastupujících starostu v době jeho nepřítomnosti 
10) Diskuse 
11) Závěr 

 
 

1. Zahájení 
Zasedání zastupitelstva města Řevnice bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním starostou města Ing. 
Tomášem Smrčkou (dále jako „předsedající“).  
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem 
zastupitelstva obce podle §53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném znění. 
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro 
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Tato lhůta uplynula dne 7. října 2022, žádný 
návrh nebyl podán. Informace podle § 93 odst1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu 
Řevnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 17.10.2022 do 24.10.2022. 
Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 

 
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno 
14 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).  
Předsedající zároveň požádal zastupitele i přítomné občany, aby své dotazy a připomínky směrovali až 
do diskuse, která je plánována na závěr zasedání, po projednání všech procesních bodů programu.  

 
 
2. Ověření platnosti mandátů a složení slibu zvolených zastupitelů 

Porovnáním seznamu zvolených zastupitelů se zápisem o výsledku voleb z Českého statistického úřadu 
byla ověřena platnost mandátů přítomných zastupitelů. 
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Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení 
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib 
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 

 
Složení slibů proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji 
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu města Řevnice a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a 
jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na 
připraveném archu (příloha č. 2). 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 
 
3. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva města byla určena Ing. Alice Bečková. 
Námitka proti určení zapisovatele vznesena nebyla. 
Předsedající určil ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Chaberu a Ing. Jiřinu Ullrichovou návrhovou komisi ve 
složení Ing. Petr Kozák a Libor Kvasnička. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 
  

4. Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Vyzval zastupitele, zda mají návrhy 
na doplnění nebo na vypuštění bodů z programu zasedání zastupitelstva. K návrhu programu nebyly 
vzneseny návrhy na doplnění.  
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu zasedání v tomto znění: 

 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 1: 
1) Zahájení 
2) Ověření platnosti mandátů a složení slibu zvolených zastupitelů 
3) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise  
4) Schválení programu 
5) Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 
c) volba starosty 
d) volba 1. místostarosty  
e) volba 2. místostarosty 

6) Volba ostatních členů rady města  
7) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
d) volba členů finančního výboru 
e) volba členů kontrolního výboru 

8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
9) Určení pořadí místostarostů zastupujících starostu v době jeho nepřítomnosti 
10) Diskuse 
11) Závěr 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: 0 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 1/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 

 
5. Volba starosty a místostarosty 
 

a) Určení počtu místostarostů 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo města volilo dva místostarosty. Jiné návrhy vzneseny nebyly.  
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  
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Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje zvolení dvou místostarostů.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: 0 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 2/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 

b) Určení, funkcí pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni 
Předsedající dále navrhl, ve vazbě § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové zastupitelstva 
byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Z řad zastupitelů ani přítomných občanů jiné 
návrhy vzneseny nebyly.  
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 
výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: 0 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 3/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 

c) Volba starosty: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující 
návrhy: člen zastupitelstva Ing. Petr Hartmann navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Tomáše Smrčku. 
Z řad zastupitelů jiné návrhy vzneseny nebyly. 
  
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí starostou Ing. Tomáše Smrčku.“ 

Pro: 9 zastupitelů 

Proti: 4 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 4/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 

Starostou města Řevnice byl zvolen Ing. Tomáš Smrčka. 
 

d) Volba 1. místostarosty: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány 
následující návrhy: člen zastupitelstva Ing. Smrčka navrhl zvolit do funkce místostarosty Ing. Petra 
Hartmanna. Z řad zastupitelů nebyly vzneseny jiné návrhy.  
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města volí do funkce neuvolněného 1. místostarosty Ing. Petra Hartmanna.“ 

Pro: 9 zastupitelů 

Proti: 4 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 5/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 

Místostarostou města Řevnice byl zvolen Ing. Petr Hartmann. 
 

e) Volba 2. místostarosty: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány 
následující návrhy: člen zastupitelstva Ing. Smrčka navrhl zvolit do funkce místostarosty Ing. Petra 
Kozáka. Z řad zastupitelů nebyly vzneseny jiné návrhy.  
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města volí do funkce neuvolněného 2. místostarosty Ing. Petra Kozáka.“ 

Pro: 9 zastupitelů 

Proti: 4 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 6/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 

Místostarostou města Řevnice byl zvolen Ing. Petr Kozák. 
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6. Volba ostatních členů rady města  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na zbývající funkce členů rady města. 
Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Ing. Smrčka navrhl zvolit do funkce člena rady města 
Libora Kvasničku a Ing. Kateřinu Šupáčkovou. Z řad zastupitelů nebyly vzneseny jiné návrhy.  

 
Předsedající dává hlasovat o každém kandidátovi zvlášť. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí do funkce člena rady města Libora Kvasničku.“ 

Pro: 9 zastupitelů 

Proti: 1 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 4 zastupitelů 

Usnesení č. 7/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí do funkce člena rady města Ing. Kateřinu Šupáčkovou.“ 

Pro: 9 zastupitelů 

Proti: 1 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 4 zastupitelů 

Usnesení č. 8/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 

Do funkce členů rady města jsou zvoleni: Libor Kvasnička a Ing. Kateřina Šupáčková. 
 
 
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (podle §117 
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích), neboť funkční období výborů 
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje 
počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní 
výbor musí mít nejméně 3 členy (§119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové 
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§117 odst. 4 
zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, 
tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§119 
odst. 1 zákona o obcích). 

 
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich 
bude mít 5 členů. Jiné návrhy nebyly podány.  
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
pětičlenné.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: 0 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 9/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 
b) Volba předsedy finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly 
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Smrčka navrhl zvolit do funkce předsedy 
finančního výboru Ing. Pavla Hartmanna. Jiné návrhy nebyly podány.  

 
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí předsedou finančního výboru Ing. Pavla Hartmanna“. 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: 0 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 10/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
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c) Volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. 
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Smrčka navrhl zvolit do funkce předsedy 
kontrolního výboru Ing. Tomáše Chaberu. Jiné návrhy nebyly podány.  
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí předsedou kontrolního výboru Ing. Tomáše Chaberu.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: 0 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 11/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 

d) Volba členů finančního výboru 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány 
následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Smrčka navrhl zvolit členem finančního výboru Ing. 
Šimona Martince, Ing. Kateřinu Šupáčkovou, ing.Jiřinu Ullrichovou a Ing. Martina Sudka. Jiné návrhy 
nebyly podány.  
 
Předsedající dal hlasovat o každém kandidátovi zvlášť. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Ing. Šimona Martince.“ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti: 4 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 12/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Ing. Kateřinu Šupáčkovou.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: 0 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 13/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Ing. Jiřinu Ullrichovou.“ 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: 0 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 14/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Ing. Martina Sudka.“ 

Pro: 11 zastupitelů 

Proti: 1 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 zastupitelů 

Usnesení č. 15/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 

e) Volba členů kontrolního výboru 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány 
následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Smrčka navrhl zvolit členem kontrolního výboru Jaroslavu 
Vyletovou, Aleše Svobodu, Mgr. Karla Šebestu a Vladimíra Křivánka. Jiné návrhy nebyly podány.  
 
Předsedající dává hlasovat o každém kandidátovi zvlášť. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Jaroslavu Vyletovou.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: 0 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 16/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
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Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Aleše Svobodu.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: 0 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 17/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Mgr. Karla Šebestu.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: 0 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 18/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Vladimíra Křivánka.“ 

Pro: 10 zastupitelů 

Proti: 4 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 19/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 
 
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva (kromě zastupitelů ve funkcích 
místostarosty a předsedy kontrolního a finančního výboru) nebyla poskytována žádná měsíční odměna, 
ač je to dle § 72 zákona o obcích možné. Předsedající tedy navrhl odměnu za výkon funkce 1. 
místostarosty (dle §72 odst. 2 zákona o obcích) ode dne 24.10.2022 ve výši 26.000,- Kč, za výkon funkce 
2. místostarosty ode dne 24.10.2022 odměnu ve výši 10.000,- Kč a dále odměnu za výkon funkce 
předsedy kontrolního a finančního výboru (§72 odst.2 zákona o obcích) ode dne 24.10.2022 ve výši 
3.900,- Kč.  
Předsedající dal hlasovat o návrzích jednotlivých usnesení.  

 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného 1. místostarosty ve výši 26.000,- Kč.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: 1 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 20/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného 2. místostarosty ve výši 10.000,- Kč.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: 1 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 21/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanovuje odměnu za výkon funkce předsedy výboru ve výši 3.900,- Kč.“ 

Pro: 12 zastupitelů 

Proti: 0 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 zastupitelů 

Usnesení č. 22/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
nestanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva (kromě funkce 
místostarosty a předsedy výboru).“  
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Pro: 14 zastupitelů 

Proti: 0 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 23/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s §72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanovuje, že odměny za výkon funkce místostarosty a předsedy výboru se budou poskytovat ode 
dne přijetí tohoto usnesení.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: 0 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 24/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice stanovuje, že v případě personální změny obsazení jednotlivých 
funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru) bude odměna 
náležet ode dne zvolení do této funkce.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: 0 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 25/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 
 

9. Určení pořadí místostarostů zastupujících starostu v době jeho nepřítomnosti 
Starostu (dle §104 odst. 1 zákona o obcích) zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více 
místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje 
starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Zastupitelstvu města je 
tedy předkládán návrh na určení pořadí, v jakém budou místostarostové zastupovat starostu v jeho 
nepřítomnosti. 
Pořadí zastupujícího místostarosty je navrženo takto:  
V případě nepřítomnosti starosty jej bude zastupovat 1. místostarosta, v případě nepřítomnosti 1. 
místostarosty bude starostu zastupovat v jeho nepřítomnosti 2. místostarosta. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice určuje pořadí místostarostů zastupujících starostu v době jeho 
nepřítomnosti. V případě nepřítomnosti starosty jej bude zastupovat 1. místostarosta, v případě 
nepřítomnosti 1. místostarosty bude starostu zastupovat v jeho nepřítomnosti 2. místostarosta.“ 

 Pro: 13 zastupitelů 

Proti: 1 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů 

Usnesení č. 26/ZM/1/2022 bylo schváleno. 
 
 
10. Diskuse 

Dotaz Pavla Černého: Proč má město Řevnice 2 místostarosty? Odpověď Ing. Smrčky: Toto rozdělení 
práce bylo sjednáno v koaliční dohodě. 
Ing. Sudek vysvětlil, proč v případě členů finančního a kontrolního výboru hlasovala čtveřice zastupitelů 
volebního uskupení ŠANCE Řevnice tak, jak hlasovala: Kontrolní a finanční výbor má především 
kontrolní funkci, a proto by jeho členové měly být převážně z opozice. Zde ale byla odhlasována většina 
členů z koalice. Proto zástupci ŠANCE hlasovali vždy u jednoho člena výboru proti. Nešlo o nic osobního 
vůči konkrétní osobě. Reakce Ing. Smrčky: Členové kontrolního a finančního výboru byly navrženi a 
zvoleni dle koaliční dohody. 

 
11. Závěr 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:35 hodin. 
 
  
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
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V Řevnicích dne 24. října 2022 
 
Zapsala: Ing. Alice Bečková  
 
 
 
 
 
 
 

               Ověřovatelé zápisu: 
                  

 

 

 

 

 

 

………………………………..                                             …………………………………… 
      Ing. Tomáš Chabera                  Ing. Jiřina Ullrichová  

 
 
 
 
 

 
 

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

                                                                 starosta 
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USNESENÍ 
 přijatá na ustavujícím zasedání Zastupitelstvo města Řevnice č. 1 dne 24. října 2022 

 
Usnesení č. 1/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 1: 
1) Zahájení 
2) Ověření platnosti mandátů a složení slibu zvolených zastupitelů 
3) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise  
4) Schválení programu 
5) Volba starosty a místostarosty 

f) určení počtu místostarostů 
g) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 
h) volba starosty 
i) volba 1. místostarosty  
j) volba 2. místostarosty 

6) Volba ostatních členů rady města  
7) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

f) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
g) volba předsedy finančního výboru 
h) volba předsedy kontrolního výboru 
i) volba členů finančního výboru 
j) volba členů kontrolního výboru 

8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
12) Určení pořadí místostarostů zastupujících starostu v době jeho nepřítomnosti 
13) Diskuse 
14) Závěr 

 

Usnesení č. 2/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje zvolení dvou místostarostů.“ 
 
Usnesení č. 3/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce 
starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.“ 
 
Usnesení č. 4/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí starostou Ing. Tomáše Smrčku.“ 
 
Usnesení č. 5/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města volí do funkce neuvolněného 1. místostarosty Ing. Petra Hartmanna.“ 
 
Usnesení č. 6/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města volí do funkce neuvolněného 2. místostarosty Ing. Petra Kozáka.“ 
 
Usnesení č. 7/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí do funkce člena rady města Libora Kvasničku.“ 
 
Usnesení č. 8/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí do funkce člena rady města Ing. Kateřinu Šupáčkovou.“ 
 
Usnesení č. 9/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.“ 
 
Usnesení č. 10/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí předsedou finančního výboru Ing. Pavla Hartmanna“. 
 
Usnesení č. 11/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí předsedou kontrolního výboru Ing. Tomáše Chaberu.“ 
 
Usnesení č. 12/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Ing. Šimona Martince.“ 
 
Usnesení č. 13/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Ing. Kateřinu Šupáčkovou.“ 
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Usnesení č. 14/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Ing. Jiřinu Ullrichovou.“ 
 
Usnesení č. 15/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Ing. Martina Sudka.“ 
 
Usnesení č. 16/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Jaroslavu Vyletovou.“ 
 
Usnesení č. 17/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Aleše Svobodu.“ 
 
Usnesení č. 18/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Mgr. Karla Šebestu.“ 
 
Usnesení č. 19/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Vladimíra Křivánka.“ 
 
Usnesení č. 20/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje 
odměnu za výkon funkce neuvolněného 1. místostarosty ve výši 26.000,- Kč.“ 
 
Usnesení č. 21/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje 
odměnu za výkon funkce neuvolněného 2. místostarosty ve výši 10.000,- Kč.“ 
 
Usnesení č. 22/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje 
odměnu za výkon funkce předsedy výboru ve výši 3.900,- Kč.“ 
 
Usnesení č. 23/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích nestanovuje 
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva (kromě funkce místostarosty a předsedy 
výboru).“  
 
Usnesení č. 24/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s §72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje, že 
odměny za výkon funkce místostarosty a předsedy výboru se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto 
usnesení.“ 
 
Usnesení č. 25/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice stanovuje, že v případě personální změny obsazení jednotlivých funkcí, tj. 
v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení 
do této funkce.“ 
 
Usnesení č. 26/ZM/1/2022 
„Zastupitelstvo města Řevnice určuje pořadí místostarostů zastupujících starostu v době jeho nepřítomnosti. 
V případě nepřítomnosti starosty jej bude zastupovat 1. místostarosta, v případě nepřítomnosti 1. 
místostarosty bude starostu zastupovat v jeho nepřítomnosti 2. místostarosta.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………       ………………………………..
     

Ing. Tomáš Smrčka         Ing. Petr Hartmann 
    starosta          1. místostarosta 

 


