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 Přítomni:  starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.  

      místostarosta: Vlastimil Kožíšek 

      radní: Milan Vyskočil 

  radní: Aleš Krákora  

      radní: Jiří Zápal (příchod 14:35) 

 

  tajemnice Věra Landová 

  zapisovatelka: Jaroslava Svitálková 

 

 

 

I. Zahájení 

 

Usnesení č. 1-061/2013 

RM schvaluje program 61. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 26.6.2013. 

Pro: 4  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

II. STAROSTA 

 

Usnesení č. 2-061/2013 

RM bere na vědomí čestné prohlášení města ve věci akce „Rozšíření, rekonstrukce a 

intenzifikace ČOV“ zaslané Státnímu fondu životního prostředí ČR. 

Pro: 4  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 3-061/2013 

RM souhlasí s návrhem úpravy části komunikace před vstupem do zámku dle předloženého 

výkresu a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy o výpůjčce. 

Pro: 4  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 4-061/2013 

RM souhlasí s prodloužením začátku nočního klidu do 24 hod při večerní zábavě pod širým 

nebem - akce 100 let mníšeckého fotbalu dne 29.6.. 

Pro: 4  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

III. OKS 

 

Usnesení č. 5-061/2013 

RM souhlasí se zachováním pracovního úvazku  na OKS na dobu určitou jednoho roku, který 

je dotován Úřadem práce ČR. 

Pro: 4  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 6-061/2013 

RM bere na vědomí úpravu výpůjční doby v MK Mníšek pod Brdy v době prázdnin. 

Pro: 4  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 7-061/2013 

RM souhlasí s prodloužením začátku nočního klidu v lokalitě Na Madlenkách – ulice na 

Vyhlídce dne 29.6.2013 z důvodu sousedské street party do 24:00 hod. 
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Pro: 4  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 8-061/2013 

RM bere na vědomí vyúčtování kalkulace vody pitné a odvedené za rok 2012, předložené 

společností 1. SčV. 

Pro: 4  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 9-061/2013 

RM bere na vědomí Oznámení o konání veřejného projednání a vystavení návrhu územního 

plánu Čisovice dne 6.8.2013 v 18.00 hod v kulturním domě v Čisovicích, č.p.76. 

Pro: 4  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 10-061/2013 

RM souhlasí s přijetím darů pro ZŠ  Mníšek pod Brdy, Komenského 886: 

dárce paní G. F. - vymalování herny (tělocvičny) v hodnotě 5000,-Kč. 

dárce pan Ing. B. V. – mikrovlanná trouba v hodnotě 1700,- Kč. 

Pro: 4  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

IV. FO 

 

Usnesení č. 11-061/2013 

RM souhlasí s návrhy Komise pro náhradu škod s tím, že ukládá tajemnici úřadu 

- prověření systému předávání podkladů z OSMI do FO 

- projednat se zaměstnancem z bodu 6 a 7 náhradu škody a uzavřít Dohodu o náhradě škody. 

Pro: 4  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

V. OSMI 

 

Usnesení č. 12-061/2013 

RM  souhlasí s úplatným nabytím pozemku p.č. 1995/9, koryto vodního toku v k.ú. Mníšek 

pod Brdy za kupní cenu  500,- Kč. 

RM souhlasí se zněním a uzavřením kupní smlouvy na  pozemek p.č.  1995/9 v k.ú. Mníšek 

pod Brdy mez ČR -  Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako prodávajícím 

a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím za dohodnutou kupní cenu 500,- Kč.  

RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města. 

Pro: 4  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 13-061/2013 

RM nesouhlasí  s dělením  pozemku p.č. 1725/5  v k.ú. Mníšek pod Brdy a připojením  

oddělené části tohoto pozemku k sousední parcele p.č. 1728/2 k.ú. Mníšek pod Brdy , dle  

přílohy č. 1 k žádosti č. 5907/2013 z důvodu, že změnu lze provést pouze změnou stávajícího 

územního rozhodnutí. 

Pro: 4  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 14-061/2013 

RM nesouhlasí  s dělením  pozemku p.č. 1726/1  v k.ú. Mníšek pod Brdy a připojením 

oddělené části tohoto pozemku k sousední parcele p.č. 1728/2 k.ú. Mníšek pod Brdy  dle  
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přílohy č. 1 k žádosti č. 5908/2013 z důvodu, že změnu lze provést pouze změnou stávajícího 

územního rozhodnutí. 

Pro: 4  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Příhod pana Zápala ve 14:35 – přítomno 5 radních 

 

Usnesení č. 15-061/2013 

RM souhlasí se záměrem pronajmout část pozemku p.č. 1706/1 o výměře 397m2 z celkové 

výměry 9678m2  k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č.1  k č.j. 5740/2013 

tj. zahrádku  pod pořadovým číslem 18 v zahrádkářské osadě U rybníčku, předem vybranému 

zájemci -  paní Renátě Poláčkové a  panu Miroslavovi Poláčkovi  a  to  v  souladu se   

Zásadami,  na  základě  kterých   jsou   uzavírány  nájemní smlouvy v zahrádkářských 

osadách. 

RM ukládá OSMI zajistit zveřejnění tohoto záměru na úřední desce.  

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 16-061/2013 

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně 

stavby ,, IV-12-6012154 Mníšek pod Brdy, PS 1642 kNN pro č.p.  881 “ mezi Městem 

Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným, umístěné do 

pozemku p.č. 819/4, p.č. 819/6, p.č. 2921/1   k.ú. Mníšek pod Brdy.   

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

  

Usnesení č. 17-061/2013 

RM ruší usnesení č.29/056/2013 ze dne 17.4.2013 o záměru budoucího prodeje části pozemku 

p.č. 406 k.ú. Rymaně o výměře cca 15 m2 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem do 

vlastnictví Správy železniční dopravní cesty. 

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 18-061/2013 

RM souhlasí s návrhem na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení a právu  věcného 

břemene ohledně  umístění technologického domku na části pozemku p.č. 406 k.ú. Rymaně a 

požaduje předložení smlouvy v souladu se „Zásadami pro uzavírání smluv o zřízení věcného 

břemene  při budování staveb a inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek 

pod Brdy“  

RM požaduje, aby umístění domku bylo konzultováno se zástupci města před předložením 

návrhu této smlouvy. 

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 19-061/2013 

RM souhlasí se stavbou kanalizační přípojky k č.p. 350,  s  připojením pozemků p.č. 2265, 

p.č. 2266 k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad.  

Zároveň upozorňuje vlastníka těchto  pozemků na povinnost  přihlásit se  k místnímu 

poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace dle 

vyhlášky č. 4/2010 Města Mníšek pod Brdy.  

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 
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Usnesení č. 20-061/2013 

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k domu č.e. 584  a s připojením 

pozemků p.č. 52/1, p.č. 52/2 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad. 

Zároveň  upozorňujeme   vlastníka   těchto   pozemků, že  nabytím  právní  moci  rozhodnutí  

o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho 

připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky 

města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního 

poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem 

poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář 

oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí. 

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 
 

Usnesení č. 21-061/2013 

RM bere na vědomí oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení UVR 

Mníšek pod Brdy, a.s.   -  stavba kontejnerové  čerpací stanice na pozemcích p.č. 1988/22 a 

p.č. 1988/192 k.ú. Mníšek pod Brdy. 

RM v této souvislosti upozorňuje, že se jedná o  zdroj znečišťování ovzduší, který pro 

povolení provozu bude vyžadovat provozní řád (příloha 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.) 

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 22 -061/2013 

RM nesouhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 172/1 k.ú. Stříbrná Lhota na základě 

hydrogeologického posudku lokality. V roce 2014 bude možnost připojení na veřejný 

vodovod. 

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 23-061/2013 

RM nesouhlasí s dodatečným povolením terénních úprav na pozemku p.č. 2039/9 k.ú. Mníšek 

pod Brdy. 

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 24-061/2013 

RM nesouhlasí s dodatečným povolením terénních úprav na pozemku p.č. 2000/46, p.č. 

2000/47 k.ú. Mníšek pod Brdy. 

 

Usnesení č. 25-061/2013 

RM souhlasí s možností stavby opěrné zdi o výšce 90cm -  na pozemku p.č. 2698/4 k.ú. 

Mníšek pod Brdy -  pro zpevnění svahu  u pozemku p.č. 2698/13 k ú Mníšek pod Brdy, a to  

na vlastní náklady žadatele. 

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 26-061/2013 

RM souhlasí s PD a následnou realizací stavby č. IV-12-6016345, kNN pro p.č. 583 k.ú. 

Rymaně  s upozorněním na existenci tlakového kanalizačního řadu a vodovodu v přilehlé 

komunikaci 

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 
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Usnesení č. 27-061/2013 

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1601/17 k.ú. Mníšek pod Brdy, 

s připojením na vodovodní a kanalizační řad. Ohledně napojení pozemku p.č. 1601/17 k.ú. 

Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na 

pozemku p.č. 1601/2 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti A-TRIO Bydlení, 

s.r.o. 

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 28-061/2013 

RM souhlasí se stavbou samostatně stojící dvojgaráže na pozemku p.č. 414/10 k.ú. Stříbrná 

Lhota 

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 29-061/2013 

RM souhlasí s přestavbou rekreačního objektu č.ev. 461 na pozemku p.č. 486, p.č. 487  k.ú. 

Rymaně, stavbou kanalizační přípojky do nové plastové jímky. 

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 
 

VI. Tajemnice 

 

Usnesení č. 30-061/2013 

RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2013 ředitelce ŠJ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, 

paní Dagmar Charvátové, ve výši dle návrhu. 

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 31-061/2013 

RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2013 ředitelce ZŠ Komenského 420, paní Mgr. Michaele 

Pažoutové, ve výši dle návrhu. 

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 32-061/2013 

RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2013 ředitelce MŠ Nová, Mgr. Petře Poučkové,  

ve výši dle návrhu. 

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 33-061/2013 

RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2013 řediteli Domova pro seniory pod Skalkou, panu 

Janu Danielovi, ve výši dle návrhu 

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 34-061/2013 

RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2013 ředitelce MŠ 9. května, Bc. Marii Šretrové, ve výši 

dle návrhu 

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 
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Usnesení č. 35-061/2013 

RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2013 pověřené ředitelce ZŠ Komenského 886,  

Mgr. Marcele Krákorové, ve výši dle návrhu 

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 36-061/2013 
RM doporučuje ve věci lípy u křížku ve Stříbrné Lhotě postupovat podle znaleckého posudku, 

který je objednán u pana Láníka.. 

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

Usnesení č. 37-061/2013 

RM souhlasí se zadáním výroby kopie historického pečetidla města Mníšek pod Brdy. 

Pro: 5  Proti: 0 Zdrželo se:   0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastimil Kožíšek     Ing. Petr Digrin, Ph.D. 

       místostarosta                   starosta 


