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ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice konaného dne 3.2.2020 v budově č.p. 64, Řevnice 

 
 
Přítomní zastupitelé: Ing. arch. Čermáková Alice, Ing. Černý Pavel, MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Hartmann Petr, Hrubý 

Vratislav, 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, Chroust Jan  
Omluvení zastupitelé: Bc. Cvanciger Miroslav,  
Nepřítomní zastupitelé: -- 
Čas zahájení zasedání zastupitelstva dne:  3.2.2020                 v  19 : 06 hodin 
Čas skončení zasedání zastupitelstva dne:  3.2.2020                 v  19 : 35 hodin 
 

Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 8 občanů. 
 
Návrh programu zasedání: 

1) Zahájení 

2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3) Schválení programu  

4) Podání žádosti o dotaci pro projekt „Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“ 

5) Závěr 

Průběh zasedání zastupitelstva 
 

 K bodu 1  
Zahájení 

Jednání Zastupitelstva města Řevnice zahájil starosta města Ing. Tomáš Smrčka v 19:06 hodin. 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 14 zastupitelů. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů.  
 

Starosta informoval přítomné, že z jednání bude pořízen pouze písemný záznam, který bude následně 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 Libora Kvasničku a MUDr. Jaroslavu Dercovou a návrhovou komisi ve složení Iveta Kovářová 
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. Žádné návrhy nebyly vzneseny.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu programu zasedání v tomto znění: 
 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 9 o 5 bodech 
v navrženém znění: 

1) Zahájení 

2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3) Schválení programu  

4) Podání žádosti o dotaci pro projekt „Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“ 

5) Závěr 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 1/ZM/9/2020 bylo schváleno. 
  
 
 

 K bodu č. 4 
Podání žádosti o dotaci pro projekt „Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“ 

Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení záměr podání žádosti o dotaci z MMR v rámci programu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova, dotační titul 117D8220B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury, pro projekt „Multifunkční hřiště pro ZŠ ve 
městě Řevnice“. Bývalé venkovní hřiště bylo při realizaci přístavby školy odstraněno (včetně asfaltového podkladu) a 
v současné době je v areálu druhého stupně ZŠ pouze nevyhovující travnaté hřiště. Rada města schválila přípravu 
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dokumentů pro podání žádosti o dotaci na svém jednání dne 8.1.2020  (viz. zápis č. 56). Termín pro podání žádosti o dotaci je 
17.2.2020 a schválení podání žádosti o dotaci zastupitelstvem je podmínkou.  
 
Starosta otvírá rozpravu.  
V rozpravě vystoupili:  
Ing. Smrčka: doplnil informace k podání žádosti o dotaci (výše celkového objemu finančních prostředků v dotačním titulu, výše 
spoluúčasti, případné další možnosti financování -např. krajské dotace), dále sdělil, že pokud by město neuspělo v tomto 
dotačním titulu, bude připraven projekt, který lze případně použít např.do jiné dotace. 
p.Flemr: se dotázal, zda je sportoviště určeno pouze pro školu nebo je zde možnost i komerčního využití?Reakce Ing.Smrčka 
a Ing. Hartmann: dotace má udržitelnost 5 let a po tuto dobu je primárně sportoviště určeno pro ZŠ (případně kroužky ZŠ se 
sportovním zaměřením), prostor pro komerční využití je max. 20% celkového provozu. Mgr. Řezníček podotkl,že pokud bude 
k dispozici takovýto prostor, škola má více možností rozšíření sportovních kroužků.  
Ing. Černý – připomíná v souvislosti s tímto investičním záměrem vytvoření investičního plánu města.  
Ing.Sudek: dotaz k vypsané výzvě pro podání nabídek na akci: Efektivní, bezpečné a atraktivní město Řevnice -jaká je výše 
spoluúčasti? Z čeho vychází potřeba vytvořit dokument koncepce sportu? Reakce Ing. Smrčka: spoluúčast města je v tomto 
titulu 5%, koncepce sportu je povinný dokument pro každou obec. V rámci vypracování dokumentu budou osloveny i 
soukromé subjekty, které provozují sportoviště, aby výsledný dokument obsahoval co nejvíce informací podle skutečného 
stavu. 
Ing. Černý: aktuálně se zřídila nová státní instituce pro sport, která zřejmě bude o dokumenty tohoto typu mít zájem.  
p. Kvasnička: pro mnoho institucí je zatím důležitějším dokumentem Strategický plán města (pro některé dotační tituly je 
přímo vyžadován). 
p.Flemr: dotaz na záměr vybudování parkoviště u hřbitova? Reakce Ing. Smrčka: tento projekt zatím není aktivní. 
p.Kvasnička: (vrací se k tématu sportoviště u ZŠ resp. dotaci) Míní, že i když je šance na získání dotace malá (alokace financí 
na celou dotaci pro obce 3001-10000 obyvatel činí 50.milionů) bylo by dobré sportoviště mít. 
Mgr. Řezníček: pro informaci uvádí, že náklady obce na sportování dětí v rámci TV činí cca 700 000,- Kč /rok. 
Ing. Kozák: dotaz na délku běžecké dráhy (event. možnost prodloužení  –z nynějších  146m na 150m), typ zámkové dlažby, 
která je navržena ve studii a umístění doskočiště v rámci nejlepší údržby. Dále podotkl, že v rozpočtu chybí vyčíslené 
prostředky na povinnou publicitu projektu.  
 
Starosta dává hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8220B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury pro projekt 
„Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“předpokládané náklady akce činí cca 8 684 058,68 Kč vč. DPH.“ 

Pro: 14 zastupitelů 

Proti: - zastupitelů 

Zdrželo se hlasování: - zastupitelů 

Usnesení č. 2/ZM/9/2020 bylo schváleno. 
 

 K bodu č. 5 
Závěr 

Příští termín zasedání zastupitelstva města je plánován na 30.3.2020.  
Z důvodů pozdějšího termínu přezkoumání hospodaření města krajským úřadem je nutná změna termínu červnového ZM, a 
to na 24.6.(středa). 
 
Přílohy zápisu: 
1)  Prezenční listina 
 
V Řevnicích dne 3. února 2020 
Zapsala: Petra Karešová  
 
 
 
 
 

       Ověřovatelé zápisu: 
                  

 

 

 

 

 

 

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

 
     ………………………………. 

                      Ing. Tomáš Smrčka 
                                                                    starosta 
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USNESENÍ 
 přijatá na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 9 dne 3. února 2020 

 
Usnesení č. 1/ZM/9/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 9 o 5 
bodech v navrženém znění: 
1) Zahájení 
2) Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
3) Schválení programu  
4) Podání žádosti o dotaci pro projekt „Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“ 
5) Závěr 
 
Usnesení č. 2/ZM/9/2020 

„Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8220B - Podpora obnovy sportovní 
infrastruktury pro projekt „Multifunkční hřiště pro ZŠ ve městě Řevnice“předpokládané náklady akce činí 
cca 8 684 058,68 Kč vč. DPH.“ 
 

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

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


