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z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 5. listopadu 2018 v budově Zá-

mečku 

 
Přítomni:  Bc. Cvanciger Miroslav, Ing. arch. Čermáková Alice, Ing. Černý Pavel, MUDr. Dercová Jaroslava, 
Ing. Hartmann Petr, Hrubý Vratislav, Chroust Jan, Kovářová Iveta, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. 
Lojda Jan Ph.D., Ing. Řezáč Roman, Ing. Smrčka Tomáš, Ing. Šupáčková Kateřina, Ing. arch. Tlustý Josef 
 
Zapisovatel:  Petra Karešová 
 

Možnosti zúčastnit se jednání využilo 23 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 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) Zřízení výboru pro územní plán  
a) určení počtu členů výboru pro územní plán 
b) volba předsedy výboru pro územní plán 
c) volba členů výboru pro územní plán 

9) Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu města Řevnice 
10) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
11) Schválení jednacího řádu zastupitelstva města 
12) Diskuse 
13) Závěr 

 
1. Zahájení 
Zasedání zastupitelstva města Řevnice bylo zahájeno v 19.02 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 19. října 2018, 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 26.10.2018  do 5.11.2018. 
Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 
 
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, že je přítomno 15 
členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (§92 odst.3 zákona o obcích).  
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Ze zasedání je pořízen videozáznam, a proto bude diskuse zaznamenána jen rámcově. Předsedající záro-
veň 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. 
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 Petra Karešová. Námitka 
proti určení zapisovatele vznesena nebyla. 
Předsedající určil ověřovateli zápisu MUDr. Jaroslavu Dercovou a Libora Kvasničku a návrhovou komisi ve 
složení: Ing. arch. Alice Čermáková a Ing. Petr Kozák 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 
4. Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitel-
stva 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 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) Zřízení výboru pro územní plán  
a) určení počtu členů výboru pro územní plán 
b) volba předsedy výboru pro územní plán 
c) volba členů výboru pro územní plán 

9) Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu města Řevnice 
10) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
11) Schválení jednacího řádu zastupitelstva města 
12) Diskuse 
13) Závěr 
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Pro: 15 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č.1/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 

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

Pro: 15 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č.2/ZM/1/2018 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: 15 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 3/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
c) Volba starosty: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující 
návrhy: členka zastupitelstva Ing.arch.Čermáková  navrhla 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: 11 Zastupitelů 

Proti: 3 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Usnesení č. 4/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
 
Starostou města Řevnice byl zvolen Ing.Tomáš Smrčka 
 
d) Volba 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. arch. Alici Čermákovou. 
Z řad zastupitelů nebyly vzneseny jiné návrhy.  
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města volí do funkce neuvolněného místostarosty Ing. arch. Alici Čermákovou.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: 3 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Usnesení č. 5/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
Místostarostkou města Řevnice byla zvolena Ing. arch. Alice Čermáková. 
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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 Ing. 
Petra Hartmanna, Ing. Petra Kozáka a Bc. Miroslava Cvancigera. 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 Ing. Petra Hartmanna.“ 

Pro: 11 Zastupitelů 

Proti: 3 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Usnesení č. 6/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí do funkce člena rady města Bc. Miroslava Cvancigera.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: 3 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 Zastupitelů 

Usnesení č. 7/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí do funkce člena rady města Ing. Petra Kozáka.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: 5 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č. 8/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
Do funkce členů rady města jsou zvoleni:  Ing. Petr Hartmann, Bc. Miroslav Cvanciger a Ing. Petr Kozák. 
 
 
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: 15 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 9/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 

b) Volba předsedy finančního výboru 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly po-
dány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Smrčka navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru 
Ing. Petra Hartmanna. Jiné návrhy nebyly podány.  
 
Ing. Černý -  vznesl námitku týkající se funkce předsedy finančního výboru, dle jeho názoru by pan 
Hartmann neměl současně zastávat funkci radního a předsedy FV a to hlavně z důvodu tvorby rozpočtu.  
Ing. Smrčka - sdělil, že nevidí problém, dle zákona o obcích nemůže funkci předsedy vykonávat pouze sta-



5 

 

rosta, místostarosta, tajemník nebo osoba zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. 
MUDr. Dercová – zákon zřejmě porušen není, ale jedná se hlavně o etický pohled na věc.    

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

Pro: 10 zastupitelů 

Proti: 2 zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 3 zastupitelů 

Usnesení č. 10/ZM/1/2018 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 Ing. Smrčka navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního 
výboru Ing. Pavla Černého.Jiné návrhy nebyly podány.  
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí předsedou kontrolního výboru Ing. Pavla Černého.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 11/ZM/1/2018 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, Jana Štecha, Libora Kvasničku a Ing. Kateřinu Šupáčkovou. Jiné návrhy nebyly podány.  
 
Předsedající dal hlasovat o každém kandidátovi zvlášť. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Ing. Šimona Martince.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 12/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Jana Štecha.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 13/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Libora Kvasničku.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 14/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Ing. Kateřinu Šupáčkovou.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 15/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
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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 Aleše Svobodu, 
Ing. Jana Hlaváčka, Ing. Martina Sudka a Jana Chrousta.Jiné návrhy nebyly podány.  
 
Předsedající dává hlasovat o každém kandidátovi zvlášť. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Aleše Svobodu.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 16/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Ing. Jana Hlaváčka.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 17/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Ing. Martina Sudka.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 18/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Jana Chrousta.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 19/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
8. Zřízení výboru pro územní plán  
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo města schválilo zřízení výboru pro územní plán jako svůj poradní or-
gán v otázkách přípravy a postupu při tvorbě nového územního plánu. Do výboru by měli být navrženi zá-
stupci ze strany koaličních i opozičních uskupení. Zřízení výboru spadá do vyhrazené pravomoci zastupitel-
stva obce dle §84 odst.2, písm. l, zákona o obcích. 
 
a) Určení počtu členů výboru pro územní plán 
Předsedající navrhl, aby výbor pro územní plán měl 7 členů. Jiné návrhy nebyly podány.  
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice zřizuje výbor pro územní plán. Výbor bude sedmičlenný.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 20/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
 

b) Volba předsedy výboru pro územní plán  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy výboru pro územní plán. Byly 
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Smrčka navrhl zvolit do funkce předsedy výboru pro 
územní plán Ing. arch. Josefa Tlustého. Jiné návrhy nebyly podány.  
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí předsedou výboru pro územní plán Ing. arch. Josefa Tlustého.“ 



7 

 

Pro: 13 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 2 zastupitelů 

Usnesení č. 21/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 

c) Volba členů výboru pro územní plán 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy výboru pro územní plán . Byly podány 
následující návrhy: Člen zastupitelstva ing. Tomáš Smrčka navrhl zvolit členem výboru pro územní plán Ing. 
Jana Hlaváčka, Ing. Petra Hartmanna, Libora Kvasničku,MUDr. Jaroslavu Dercovou a Ing. Martina Sudka.  
Jiné návrhy nebyly podány.  
Předsedající dal hlasovat o každém kandidátovi zvlášť. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem výboru pro územní plán Ing. Jana Hlaváčka.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 22/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem výboru pro územní plán Ing. Petra Hartmanna.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 23/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem výboru pro územní plán Libora Kvasničku.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 24/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem výboru pro územní plán MUDr. Jaroslavu Dercovou.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 zastupitelů 

Usnesení č. 25/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem výboru pro územní plán Ing. Martina Sudka.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 26/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
9. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu města Řevnice 
Po podzimních komunálních volbách Mgr. Ondřeji Skripnikovi Ph.D. skončil mandát jako určenému 
zastupiteli pro spolupráci s pořizovatelem nového územního plánu, proto je nutné zvolit nového určeného 
zastupitele. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů. Byly podány následující návrhy: Člen 
zastupitelstva Ing. Hartmann navrhl zvolit jako určeného zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při 
pořízení nového územního plánu sídelního útvaru Řevnice Ing. Tomáše Smrčku.  
Členka zastupitelstva MUDr. Dercová navrhla zvolit jako určeného zastupitele spolupracujícího 
s pořizovatelem při pořízení nového územního plánu sídelního útvaru Řevnice Libora Kvasničku.  
Jiné návrhy nebyly podány. 
  
Předsedající dal hlasovat o návrzích usnesení v pořadí od posledního k prvnímu. 
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Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 6 písm. e), v souladu s § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 
53 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) Libora Kvasničku jako určeného 
zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení nového územního 
plánu sídelního útvaru Řevnice. Zastupitelstvo města ukládá určenému zastupiteli Liboru 
Kvasničkovi, aby spolupracoval s pořizovatelem při zpracování a projednání nového územního plánu 
sídelního útvaru Řevnice.“ 

Pro: 5 Zastupitelů 

Proti: 7 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 3 Zastupitelů 

Návrh nebyl schválen. Bez usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
 „Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 6 písm. e), v souladu s § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 
53 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) Ing. Tomáše Smrčku jako určené-
ho zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení nového územ-
ního plánu sídelního útvaru Řevnice.  
Zastupitelstvo města ukládá určenému zastupiteli Ing. Tomáši Smrčkovi, aby spolupracoval 
s pořizovatelem při zpracování a projednání nového územního plánu sídelního útvaru Řevnice.“ 

Pro: 10 Zastupitelů 

Proti: 1 Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 4 Zastupitelů 

Usnesení č. 27/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
10. 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 a výboru pro územní plánování) nebyla poskytována žádná 
měsíční odměna, ač je to dle § 72 zákona o obcích možné. Předsedající tedy navrhl odměnu za výkon 
funkce místostarosty (dle §72 odst.2 zákona o obcích) ode dne 5.11.2018 ve výši 26.387,- Kč a dále 
odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního a finančního výboru a výboru pro územní plánování (§72 
odst.2 zákona o obcích) ode dne 5.11.2018 ve výši 3.000,- Kč.  
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva lze stanovit jedním souhrnným usnesením, které vzejde jako 
výsledný návrh na základě úplného projednání daného bodu programu. 
 
 
p. Kvasnička žádá rozdělení hlasování, tedy každou položku samostatně.  

 
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 stano-
vuje odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 26.387,- Kč.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Usnesení č. 28/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stano-
vuje odměnu za výkon funkce předsedy výboru ve výši 3.000,- Kč.“ 

Pro: 14 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: 1 Zastupitelů 

Usnesení č. 29/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
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Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích nesta-
novuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva (kromě funkce místostarosty a 
předsedy výboru).“  

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č. 30/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s §72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stano-
ví, že odměny za výkon funkce místostarosty a předsedy výboru se budou poskytovat ode dne přijetí 
tohoto usnesení.“ 

Pro: 15 Zastupitelů 

Proti: - Zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - Zastupitelů 

Usnesení č. 31/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice stanovuje, že v případě personální změny obsazení jednotlivých funk-
cí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru) bude odměna náležet ode 
dne zvolení do této funkce.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 32/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
10. Schválení jednacího řádu zastupitelstva města 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení jednací řád Zastupitelstva města Řevnice. Dosud platný 
jednací řád je z roku 2012. Návrh jednacího řádu, který je předkládán zastupitelstvu města ke schválení, je 
upraven na základě doporučení metodiky MV ČR, absolvovaných školení a praxe v Řevnicích i dalších 
obcích.  
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje jednací řád Zastupitelstva města Řevnice v přiloženém 
znění.“ 

Pro: 15 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 33/ZM/1/2018 bylo schváleno. 
 
11. Diskuse 
p. Kvasnička – dotaz ohledně předpokládaného počtu komisí zřizovaných radou města a předpokladu fi-
nančního ohodnocení jejich předsedů? Dotaz je směrován z důvodu rozpočtové zátěže pro město. 
Ing. Smrčka – plánuje se zřízení cca 5 komisí, ne u všech jejich předsedů je plánována měsíční odměna.  
pí. Pražská – proč se na dušičky nesvítilo na hřbitově ani v okolí? Dále dotaz na umístění cedulí k lipám u 
ZŠ?  
Ing. Smrčka – ohledně osvětlení prověří důvod u vedoucího technických služeb. Cedule u lip jsou provizorní, 
budou nahrazeny cedulkami do země. Jedná se o akci základní školy.  
 
12. Závěr 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19 : 49 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle §93 odst.1 zákona o obcích 
4) Jednací řád Zastupitelstva města Řevnice  



10 

 

V Řevnicích dne 5. listopadu 2018 
 
Zapsala: Petra Karešová  
 
 
 
 
 
 
 

               Ověřovatelé zápisu: 
                  

 

 

 

 

 

 

………………………………..                                             …………………………………… 
        Libor Kvasnička               MUDr. Jaroslava Dercová 

 
 
 
 
 

 
 

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

                                                                 starosta 
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USNESENÍ 
 přijatá na ustavujícím zasedání Zastupitelstvo města Řevnice č. 1 dne 5. listopadu 2018 

 
Usnesení č. 1/ZM/1/2018 
„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 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) Zřízení výboru pro územní plán  
a) určení počtu členů výboru pro územní plán 
b) volba předsedy výboru pro územní plán 
c) volba členů výboru pro územní plán 

9) Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu města Řevnice 
10) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
11) Schválení jednacího řádu zastupitelstva města 
12) Diskuse 
13) Závěr 

 

Usnesení č. 2/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.“ 
 
Usnesení č. 3/ZM/1/2018 
„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/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí starostou Ing. Tomáše Smrčku.“ 
 
Usnesení č. 5/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města volí do funkce neuvolněného místostarosty Ing. arch. Alici Čermákovou.“ 
 
Usnesení č. 6/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí do funkce člena rady města Ing. Petra Hartmanna.“ 
 
Usnesení č. 7/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí do funkce člena rady města Bc. Miroslava Cvancigera.“ 
 
Usnesení č. 8/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí do funkce člena rady města Ing. Petra Kozáka.“ 
 
Usnesení č. 9/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.“ 
 
Usnesení č. 10/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí předsedou finančního výboru Ing. Petra Hartmanna“. 
 
Usnesení č. 11/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí předsedou kontrolního výboru Ing. Pavla Černého.“ 
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Usnesení č. 12/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Ing. Šimona Martince.“ 
 
Usnesení č. 13/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Jana Štecha.“ 
 
Usnesení č. 14/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Libora Kvasničku.“ 
 
Usnesení č. 15/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem finančního výboru Ing. Kateřinu Šupáčkovou.“ 
 
Usnesení č. 16/ZM/1/2018  
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Aleše Svobodu.“ 
 
Usnesení č. 17/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Ing. Jana Hlaváčka.“ 
 
Usnesení č. 18/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Ing. Martina Sudka.“ 
 
Usnesení č. 19/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem kontrolního výboru Jana Chrousta.“ 
 
Usnesení č. 20/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice zřizuje výbor pro územní plán. Výbor bude sedmičlenný.“ 
 
Usnesení č. 21/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí předsedou výboru pro územní plán Ing. arch. Josefa Tlustého.“ 
 
Usnesení č. 22/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem výboru pro územní plán Ing. Jana Hlaváčka.“ 
 
Usnesení č. 23/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem výboru pro územní plán Ing. Petra Hartmanna.“ 
 
Usnesení č. 24/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem výboru pro územní plán Libora Kvasničku.“ 
 
Usnesení č. 25/ZM/1/2018 
Zastupitelstvo města Řevnice volí členem výboru pro územní plán MUDr. Jaroslavu Dercovou.“ 
 
Usnesení č. 26/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice volí členem výboru pro územní plán Ing. Martina Sudka.“ 
 
Usnesení č. 27/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 6 písm. e), v souladu s § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 
odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) Ing. Tomáše Smrčku jako určeného zastu-
pitele spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení nového územního plánu sídel-
ního útvaru Řevnice.  
Zastupitelstvo města ukládá určenému zastupiteli Ing. Tomáši Smrčkovi, aby spolupracoval s pořizovatelem 
při zpracování a projednání nového územního plánu sídelního útvaru Řevnice.“ 
 
Usnesení č. 28/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje 
odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 26.387,- Kč.“ 
 
Usnesení č. 29/ZM/1/2018 
„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 3.000,- Kč.“ 
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Usnesení č. 30/ZM/1/2018 
„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 výbo-
ru).“  
 
Usnesení č. 31/ZM/1/2018  
„Zastupitelstvo města Řevnice v souladu s §72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že 
odměny za výkon funkce místostarosty a předsedy výboru se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usne-
sení.“ 
 
Usnesení č. 32/ZM/1/2018 
„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. 33/ZM/1/2018 
„Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje jednací řád Zastupitelstva města Řevnice v přiloženém znění.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………       ………………………………..
     
Ing. Tomáš Smrčka         Ing. arch. Alice Čermáková 

starosta           místostarostka 


