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z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 5. listopadu 2014 v budově Zámečku 

 
Přítomni:  15 členů MZ -  Bc. Cvanciger Miroslav, Mgr. Skripnik Ondřej PhD., Drhlička Pavel, Ing. arch. Čer-

máková Alice, Kvasnička Libor, MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Beneš Josef, Ing. Kozák Petr, Ing. Buchal Jiří, 

Ing. Lojda Jan, Ing. Smrčka Tomáš, Ing. Hartmann Petr, Kovářová Iveta, MVDr. Veverka Vojtěch, Tamchyna 

Martin   

Tajemnice MÚ:  Mgr. Renata Henych 

 

Možnosti zúčastnit se jednání využilo 47 občanů. 

 

Program: 

1. Ověření platnosti mandátů a složení slibu zvolených zastupitelů 

2. Jmenování návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 

4. Způsob volby starosty  

5. Volba volební komise 

6. Volba starosty 

7. Volba místostarosty 

8. Volba ostatních členů rady města 

9. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

10. Volba předsedů finančního a kontrolního výboru 

11. Diskuse 

12. Závěr 

 

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 sou-

du na neplatnost voleb nebo hlasování. Tato lhůta uplynula dne 23. října 2014, žádný návrh nebyl podán. Infor-

mace podle § 93 odst1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Řevnice zveřejněna v souladu se 

zákonem po dobu nejméně 7 dní, současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 

 

Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, že je přítomno 14 zvo-

lených zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst.3 zákona o obcích). Omluvil se pan Bc. 

Miroslav Cvanciger s tím, že přijde cca v 18:15 hodin. 

Ze zasedání byl pořízen zvukový záznam ve formátu mp3 a proto je diskuze zaznamenána jen rámcově. 

 

 

1. Ověření platnosti mandátů a složení slibu zvolených zastupitelů 

Porovnáním seznamu zvolených zastupitelů se zápisem o výsledku voleb z Českého statistického úřadu byla 

ověřena platnost mandátu. 

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 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. 

 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města potvrzuje platnost volby členů zastupitelstva města.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti:  Zastupitelů 
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Zdrželo se hlasování:  Zastupitelů 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města konstatuje, že všichni jmenovaní členové Zastupitelstva města Řevnice složili záko-

nem předepsaný slib. Mandát člena Zastupitelstva města Řevnice získali: 

Mgr. Skripnik Ondřej PhD., Drhlička Pavel, Ing. arch. Čermáková Alice, Kvasnička Libor, MUDr. Der-

cová Jaroslava, Ing. Beneš Josef, Ing. Kozák Petr, Ing. Buchal Jiří, Ing. Lojda Jan, Ing. Smrčka Tomáš, 

Ing. Hartmann Petr, Kovářová Iveta, MVDr. Veverka Vojtěch, Tamchyna Martin.“ 

Pro:  14 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

2. Jmenování návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Předsedající jmenuje do návrhové komise: Mgr. Ondřeje Skripnika, PhD. a Ivetu Kovářovou. 

Námitka proti jmenování nebyla vznesena. 

Předsedající určil ověřovateli zápisu Ing. Josefa Beneše a Pavla Drhličku. 

Zapisovatelem jmenoval Mgr. Renatu Henych - tajemnici MÚ Řevnice. 

Námitka proti jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele nebyla vznesena. 

 

3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a 

v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

Program: 

I. Volba starosty a místostarostů 

a. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§71 

zákona o obcích) 

b. Určení způsobu volby starosty a místostarostů 

c. Volba starosty 

d. Volba místostarostů 

II. Volba ostatních členů rady města 

III. 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 

IV. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích) 

V. Diskuse 

VI. Závěr 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

V 18:15 hodin se s omluvou dostavil Bc. Cvanciger, aby složil slib. 

 

Složení slibu 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 a 

jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval Bc. Cvancigera ke složení slibu 

pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 

 

Pan Cvanciger neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou. 
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Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města konstatuje, že člen Zastupitelstva města Řevnice pan Bc. Miroslav Cvanciger složil 

zákonem předepsaný slib a proto získal mandát Zastupitelstva města Řevnice.“ 

Pro:  15 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

I. Volba starosty a místostarosty 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo města volilo jednoho místostarostu.  

Ing Smrčka vznesl protinávrh, aby byli voleni místostarostové dva. Proto bylo o tomto protinávrhu hlasováno.  

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje zvolení dvou místostarostů.“ 

Pro: 8 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 7 zastupitelů 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

  

a. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty města byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o 

obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.  

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: 15 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

  

a. Určení způsobu volby starosty a místostarostů 

Předseda konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlaso-

váním.  

Žádné návrhy podány nebyly. 

b. Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: 

Člen zastupitelstva Mgr. Ondřej Skripnik, PhD.  navrhl v souladu s koaliční dohodou zvolit do funkce starosty 

Ing. Tomáše Smrčku.  

Z řad zastupitelů nejsou navrženi další kandidáti a předsedající dává hlasovat o návrhu: 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice volí starostou pana Ing. Tomáše Smrčku.“ 

Pro: 8 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 7 zastupitelů 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

Starostou města byl zvolen pan Ing. Tomáš Smrčka. 

 

Končící starosta Libor Kvasnička popřál novému starostovi, aby se mu jeho práce dařila. Nový starosta 

Ing Tomáš Smrčka poděkoval předchozímu starostovi, radním a zastupitelům za odvedenou práci. 

 

Po zvolení starosty, převzal starosta Ing. Tomáš Smrčka vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“). 
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c. Navrhování kandidátů na funkci místostarostů a volba místostarostů 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarostů. Byly podány následující 

návrhy: člen zastupitelstva Ing. Petr Kozák navrhl zvolit do funkce místostarosty Mgr. Ondřeje Skripnika, PhD. 

a Ing. Petr Hartmann navrhl zvolit do funkce druhého místostarosty Pavla Drhličku. 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města volí do funkce neuvolněného místostarosty Mgr. Ondřeje Skripnika, PhD.“ 

Pro: 8 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 7 zastupitelů 

Usnesení č. 8a) bylo schváleno. 

 

Místostarostou města byl zvolen pan Mgr. Ondřej Skripnik, PhD. 

 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města volí do funkce neuvolněného místostarosty Pavla Drhličku.“ 

Pro: 8 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 7 zastupitelů 

Usnesení č. 8b) bylo schváleno. 

 

Místostarostou města byl zvolen pan Pavel Drhlička. 

 

d. Stanovení měsíční odměny neuvolněným místostarostům 

Na základě Nařízení vlády České republiky číslo 375/2010 ze dne 17. prosince 2010, kterým se mění Nařízení 

vlády číslo 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, náleží neuvolněným místostaros-

tům Mgr. Ondřeji Skripnikovi, PhD. a Pavlu Drhličkovi měsíční odměna v rozpětí od 1,- Kč až do maximální 

výše 26.660,- Kč. Na základě koaličních jednání byl předložen návrh, že měsíční odměna neuvolněných starostů 

bude ve výši 26.660,- Kč. 

Předsedající otvírá k tomuto tématu diskuzi. 

V diskuzi vystoupila MUDr. Dercová, která požadovala vysvětlení, proč nyní budou dva místostarostové a 

v jaké výši budou pobírat plat. 

Ing. Smrčka vysvětlil, že chtějí, aby jednotliví členové rady se zapojili do práce pro město, zorganizovali si svůj 

čas tak, aby se práci mohli věnovat, agenda bude vykonávána s plným nasazením, a proto jim bude stanovena i 

odměna. Celkem za rok to bude cca 600.000,- Kč. Mgr. Skripnik, PhD. ještě konstatoval směrem k MUDr. Der-

cové, že je přesvědčen o tom, že dojde k reorganizaci některých odpovědností mezi úřadem a samosprávou, od-

povědnosti jsou poměrně široké a předpokládá, že tak za 1 rok bude možné udělat analýzu efektivity. Ing. 

Buchal se k tématu vyjádřil v tom smyslu, zda je možné třeba za rok se sejít a udělat změnu, což mu bylo potvr-

zeno. Dále konstatoval, že je třeba počítat i s DPH a tudíž vynaložené prostředky na oba místostarosty budou 

ročně přes 750.000,-Kč. Tajemnice upozornila, že DPH se nepřipočítává, ale je třeba připočítat k těmto prostřed-

kům ještě zdravotní pojištění ve výši 9%, sociální pojištění se neplatí, neboť se předpokládá, že mají zaměstnání 

ještě někde jinde. Ročně odměna pro oba místostarosty bude tedy necelých 700.000,- Kč.  

Ing. Smrčka ještě přítomné informoval o tom, že v příštím roce čeká na město mnoho dotačních titulů, které je 

třeba realizovat, zvýší to nápor na úřad, neboť bude mnoho administrace a dalších agend s tím spojených a úřad 

na to není připraven.  

 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města schvaluje od 5.11.2014 měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu Mgr. On-

dřeje Skripnika, PhD. ve výši 26.660,- Kč.“ 

Pro: 8 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 7 zastupitelů 

Usnesení č. 9a)  bylo schváleno. 
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Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města schvaluje od 5.11.2014 měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu Pavla Drh-

ličku ve výši 26.660,- Kč.“ 

Pro: 8 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 7 zastupitelů 

Usnesení č. 9b) bylo schváleno. 

 

II. Volba ostatních členů rady města 

Do RM navrhuje: Martin Tamchyna paní Ivetu Kovářovou, Ing. arch. Alice Čermáková navrhuje pana Ing. Petra 

Kozáka.  

Do Rady města jsou navrženi: Iveta Kovářová a Ing. Petr Kozák.  

Z řad zastupitelů nejsou další návrhy na členy Rady města a starosta dává hlasovat o každém kandidátovi zvlášť. 

Iveta Kovářová 

Pro: 8 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 7 zastupitelů 

 

Ing. Petr Kozák 

Pro: 8 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 7 zastupitelů 

 

Do Rady města jsou zvoleni:  Iveta Kovářová a Ing. Petr Kozák. 

 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice volí dalšími členy rady města Ivetu Kovářovou a Ing. Petra Kozáka.“ 

Pro: 8 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 7 zastupitelů 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

III.   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 zastupitel-

stva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být 

lichý dle § 117 odst. 3 zákona o obcích. 

a. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž finanční výbor bude mít 

7 členů a kontrolní výbor bude mít 5 členů. Jiný návrh podán nebyl.  

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice zřizuje sedmičlenný finanční výbor.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Usnesení č. 11a) bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice zřizuje pětičlenný kontrolní výbor.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Usnesení č. 11b) bylo schváleno. 
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b. Volba předsedy finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány 

následující návrhy: 

Člen zastupitelstva Ing. Tomáš Smrčka navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Petra Hartman-

na. 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice jmenuje do funkce předsedy finančního výboru Ing. Petra Hartmanna“. 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

c. Volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány 

následující návrhy: 

Člen zastupitelstva Libor Kvasnička navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru MVDr. Vojtěcha Ve-

verku. 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice jmenuje do funkce předsedy kontrolního výboru MVDr. Vojtěcha Vever-

ku“. 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

d. Volba členů finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány následující 

návrhy: 

Člen zastupitelstva Martin Tamchyna navrhl zvolit členem finančního výboru Ing. Karolínu Veselou, Ing. Petr 

Kozák navrhl Ladislava Žižkovského, Ing. Josef Beneš navrhl Libora Kvasničku, Ing. Josef Beneš navrhl Ing. 

Kateřinu Šupáčkovou, Ing. Jiří Buchal navrhl Ing. Martina Sudka a Martin Tamchyna navrhl Bc. Romana Řezá-

če.  

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Ing. Karolínu Veselou.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Ladislava Žižkovského.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Libora Kvasničku.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 
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Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Ing. Kateřinu Šupáčkovou.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Ing. Martina Sudka.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Bc. Romana Řezáče.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Usnesení č. 19 bylo schváleno. 

 

e. Volba členů kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány následují-

cí návrhy: 

Člen zastupitelstva MVDr. Vojtěch Veverka navrhl zvolit členem kontrolního výboru Kamila Choce, Libor 

Kvasnička navrhl Martina Derco, Ing. Petr Kozák navrhl Vladimíra Křivánka, Martin Tamchyna navrhl Ing. 

Jiřího Cicvárka a Bc. Miroslav Cvanciger navrhl Bc. Jana Hlaváčka, Ing. Jiří Buchal navrhl pana Jana Hartman-

na DiS. 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Kamila Choce.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Usnesení č. 20 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Martina Derco.“ 

Pro: 7 zastupitelů 

Proti: 8 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Usnesení č. 21 nebylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Vladimíra Křivánka.“ 

Pro: 11 zastupitelů 

Proti: 2 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 zastupitelů 

Usnesení č. 22 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Ing. Jiřího Cicvárka.“ 

Pro: 15 zastupitelů 
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Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Usnesení č. 23 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Bc. Jana Hlaváčka.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování:  zastupitelů 

Usnesení č. 24 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Jana Hartmanna DiS.“ 

Pro: 7 zastupitelů 

Proti: 7 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 25 nebylo schváleno. 

 

IV. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva, kromě obou místostarostů, přestože je to možné dle 

§ 72 zákona o obcích a nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 

v platném znění, nebyla poskytována měsíční odměna. 

Návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Řevnice nestanoví, kromě obou místostarostů, odměnu za výkon funkce neuvolně-

ného člena zastupitelstva města.“  

Pro: 13 zastupitelů 

Proti:  zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 zastupitelů 

Usnesení č. 26 bylo schváleno. 

 

V. Diskuse 

Libor Kvasnička požaduje, aby tajemnice zaslala všem zastupitelům města Jednací řád Zastupitelstva města 

Řevnice. 

V diskuzi pan Derco požadoval vyjádření nového starosty ohledně jeho napadení v médiích, označil starostu za 

lháře a chtěl veřejnou omluvu. Dále požadoval od starosty vyjádření, zda necítí střet zájmů, v jakých firmách 

pracuje a s kým. 

Ing. Smrčka uvedl, že co se týká jeho činnosti ve firmách, postupně se vzdá jednatelství v nich. Dále uvedl, že 

s médii nevede žádný boj a uvedl pouze to, co pronesl pan Derco na jednání zastupitelstva veřejně, tedy, že by se 

mohla školní jídelna změnit ve vývařovnu.  

Mgr. Skripnik, PhD., konstatoval, že odmítá napadání pana Derca a je ochoten přistoupit pouze na konstruktivní 

diskuzi.  

Ing. Smrčka uvedl, že projekt na přístavbu školy má nějaký vývoj, projekt se upravuje a nová rada města má 

zájem projekt dokončit, školu rozšířit a dovybavit, areál školy zvelebovat, včetně školní jídelny a jejího vybave-

ní, aby v centru obce byl vybudován plnohodnotný školní areál. Je připravena dotace i na zateplení školy, výmě-

nu oken, střechy. Uvedl, že budou chtít, aby se škola dále rozvíjela, budou bojovat za využití školy na náměstí, 

kde je v nájmu firma Penco a kde jsou pěkné třídy. Budova byla dlouhodobě využívána na výrobu potravinových 

doplňků a v tomto volebním období má nájemce skončit. Budova by se měla vrátit ke školním účelům, stejně i 

pozemky by se měly využít ke školským účelům. 

Pan Kvasnička uvedl, že koalice přišla s návrhem, že se udělá tlustá čára za minulostí. Současná opozice zároveň 

preferuje širokou koalici. Pokud má ona „tlustá čára fungovat, bude třeba ode všech zastupitelů vyvinout úsilí ke 

překonání sporů. Je třeba o problémových tématech mluvit a vyříkat si vše včas. Všichni víme, že nová koalice 
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je koalicí osmičkovou. Je to slabá koalice, a pokud dovolíme, aby se tento stav odrazil na naší práci, nebudeme 

pro město přínosem.  

Pan Derco chtěl ještě vědět, jaké má nové vedení představu, co s Ekosem. Ing. Smrčka sdělil přítomným, že byl 

nastartován proces ozdravení firmy, lesa i technických služeb. Pokud bude nadále probíhat vývoj ozdravení, bu-

dou tento trend podporovat. Ekos má nové personální obsazení vedení a jak pracuje, to je třeba zjistit, a proto 

nebudou dělat unáhlená personální opatření. 

Paní Pražská se ptala, co udělá vedení s náměstím, aby se tam nejezdilo. Pan Kvasnička jí sdělil, že byly nainsta-

lovány zábrany, co se týká dalšího, to je na městské policii. Zásobování je třeba zajistit. Celou situaci nelze řešit 

bez možnosti represe. Bude vedena opětovně diskuze o tom, jak zajistit službu městské policie.  

Pan Derco v diskuzi vyzval pana Mgr. Skripnika, PhD., aby se vyjádřil, jak se staví k vedení školy, zda podporu-

je novou paní ředitelku, chtěl stanovisko. Panu Mgr. Skripnikovi, PhD. hlavně vadilo, jakým tónem byl vyzván a 

je z jeho pohledu jedno, jaký je jeho vztah k paní ředitelce. Škola má nějaká pravidla, školu kontroluje školská 

inspekce, zřizovatel a další a nebude proto odpovídat na dotazy ve smyslu, zda paní ředitelku považuje za klad-

nou nebo zápornou. Na další slovní útoky pana Derca odpovídat nechtěl. K otázkám se vyjádřil Ing. Smrčka, 

který vnímá problémy ve škole, ale nechce řešit vše unáhleně a dělat okamžitá personální opatření. Co se týká 

kvality výuky, hodnocení rodičů je, že na prvním stupni nejsou problémy, na druhém je to trochu jinak. Vychází 

z toho, jak ho lidé kontaktují. Je to práce i pro vzdělávací komisi, školskou radu ve spolupráci s vedením obce. 

MUDr. Dercová požádala novou koalici, zda bude schopna konečně zajistit učitelům a dětem klid na výuku.    

Dále reagovala, že od nástupu nové ředitelky, lidé z „vašich“ kandidátek – neupřesnila, ze kterých konkrétně, 

posílali do školy jednu kontrolu za druhou, a byly to nesmyslné kontroly. Požaduje, aby se nové vedení zaručilo, 

že lidé z jejich kandidátek nebudou už tohle dělat. Mgr. Skripnik, PhD. na to reagoval, že každý člověk je své-

bytná bytost a nemůže mluvit za někoho jiného, s lidmi se dá vést debata a tohle by byla totalita nejvyššího rázu.  

MUDr Dercová se Ing Smrčky zeptala, jak se nyní staví k přístavbě školy, když byl 4 roky proti a dokonce si 

chtěl pozemek pronajmout na přístavbu tenisových kurtů. Ing Smrčka odpověděl, že se nejednalo o pozemek 

školy a že proti přístavbě školy nikdy nebyl a tuto podporuje. 

Bc. Schlindenbuch, jako jeden z uvedených na kandidátkách, řekl, že to co si představuje pod pojmem otevřená 

radnice je, že byla podepsána koaliční smlouva, není to prázdný papír, je to smlouva mezi volenými a občany, 

která deklaruje, co chce nové vedení udělat. Občané to mohou kontrolovat, přečíst si ty body, vyhodnotit práci.  

Pan Hrubý ml. chtěl v diskuzi slyšet, aby minulé vedení v krátkosti zhodnotilo průběh dotací, přednádraží … 

jaký je současný stav. Pan Kvasnička i Ing. Smrčka přítomné seznámili, jak akce probíhají. Ing. Smrčka konsta-

toval, že informace budou poskytovány veřejnosti pravidelně. 

Ing. Buchal připomenul, že se změnil ze zákona předseda povodňové komise, a mělo by se to řešit. Ing. Smrčka 

informoval, že v pátek ráno se sejde rada města již v novém složení a bude se to řešit, včetně kontaktů a proško-

lení povodňové komise.  

VI. Závěr 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:40 hodin. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Výpis usnesení o složení slibu zvolených zastupitelů, starosty, místostarosty a členů rady města. 

V Řevnicích dne 5. listopadu 2014 

Zapsal: Mgr. Renata Henych 

Ověřovatelé zápisu: 

 

                     Ing. Josef Beneš                                                                  Pavel Drhlička  

                    

 

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

 

                                                                        Ing. Tomáš Smrčka 

 

………………………………. 

 starosta 
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USNESENÍ 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstvo města Řevnice č. 1 dne 5. listopadu 2014 

 
A. Potvrzuje 
platnost volby členů zastupitelstva města. 
 
B. Konstatuje že, 
všichni členové zastupitelstva města složili zákonem předepsaný slib. 
 
Mandát člena Zastupitelstva města Řevnice získali: 
Bc. Cvanciger Miroslav, Mgr. Skripnik Ondřej PhD., Drhlička Pavel, Ing. arch. Čermáková Alice, Kvasnička Libor, MUDr. Derco-
vá Jaroslava, Ing. Beneš Josef, Ing. Kozák Petr, Ing. Buchal Jiří, Ing. Lojda Jan, Ing. Smrčka Tomáš, Ing. Hartmann Petr, Ková-
řová Iveta, MVDr. Veverka Vojtěch, Tamchyna Martin. 
 
C. Schvaluje 
zvolení 2 (dvou) místostarostů. 
 
neuvolněným místostarostům Mgr. Ondřeji Skripnikovi, PhD. a Pavlu Drhličkovi měsíční odměnu na základě Nařízení vlády 
České republiky číslo 375/2010 ze dne 17. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády číslo 37/2003 Sb., o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstev 26.660,- Kč od 5.11.2014.  
 
D. Určuje 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvol-
něn a pro výkon funkce místostarostů města budou členové zastupitelstva neuvolnění. 
 
E. Volí 
starostou města:  Ing. Tomáše Smrčku. 
místostarosty města: Mgr. Tomáše Skripnika, PhD. a Pavla Drhličku. 
 
dalšími členy Rady města: Ivetu Kovářovou a Ing. Petra Kozáka. 
 

členem finančního výboru Ing. Karolínu Veselou, Ladislava Žižkovského, Libora Kvasničku, Ing. Kateřinu Šupáčkovou, Ing. 
Martina Sudka a Bc. Romana Řezáče. 

členem kontrolního výboru: Kamila Choce, Vladimíra Křivánka, Ing. Jiřího Cicvárka a Bc. Jana Hlaváčka. 

 
F  Zřizuje 
finanční a kontrolní výbor – finanční výbor bude sedmičlenný a kontrolní výbor bude pětičlenný. 
 
G Jmenuje 
do funkce předsedy kontrolního výboru MVDr. Vojtěcha Veverku. 
 
do funkce předsedy finančního výboru Ing. Petra Hartmanna.  
 
H. Nestanoví 
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města kromě obou místostarostů. 
 
 
 

Zapisovatel: 

Mgr. Renata Henych 

 

…………………………………. 

Ověřovatelé zápisu: 

    Ing. Josef Beneš                                                                                               Pavel Drhlička 

 

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

Starosta: 

Ing. Tomáš Smrčka 

           …………………......... 


