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Přítomni:   starostka:     Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D. 
   místostarostka:  Ing. Dana Dalešická  
   místostarosta:  Ing. Radko Sáblík  
 
Tajemnice:   Mgr. Bc. Anna Stachová 
Vedoucí FO  Lenka Jeřábková 
Zapisovatelka:  Jaroslava Svitálková 
 
Omluveni:  radní:    Mgr. Šárka Slavíková Klímová 
   radní:    JUDr. Miroslav Vilimovský 
 
   
 

STAROSTKA 

 
Usnesení č. 1-60/2020 
RM schvaluje program zasedání Rady města Mníšku pod Brdy č. 60  
dne 15.6.2020. 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 2-60/2020 
RM souhlasí s uzavřením Memoranda o spolupráci mezi Městem Mníšek pod Brdy 
a společností EBW Solutions s.r.o. a postupuje ho do ZM k projednání 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 3-60/2020 
RM souhlasí s uzavřením Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu 
„Novostavba zařízení na využití biologicky rozložitelného odpadu“ a postupuje ho 
k projednání do ZM. 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 4-60/2020 
RM souhlasí s konáním srazu italských automobilů včetně měřené části závodu, 
tzv. setinové rallye v délce 130 m dne 25.7.2020 na částech pozemků č. parc. 
1964/5,6, 1955/3 a 2890/32 k.ú. Mníšek pod Brdy (podkova u dálnice) a průjezdní 
kontrolou v předzámčí. 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 

OKS 

 
Usnesení č. 5-60/2020 
RM bere na vědomí Zápis z jednání RR Zpravodaje Městečka pod Skalkou č. 9 ze 
dne 27.5.2020 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 6-60/2020 
RM bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru č. 14 ze dne 31.1.2020. 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
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Usnesení č. 7-60/2020 
RM bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č. 18 ze de 10.6.2020 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 8-60/2020 
RM odvolává paní Olgu Šibřinovou z funkce členky likvidační komise a na uvolněné 
místo jmenuje paní Ing. Dagmar Weidenhofferovou.  
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 9-60/2020 
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o příspěvkové a sponzorské činnosti mezi 
Městem Mníšek pod Brdy a společností Komwag, podnik čistoty a údržby  
města, a.s. 
RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
  
Usnesení č. 10-60/2020 
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a 
Agenturou Jim – Art na vystoupení folkové kapely Nezmaři, které proběhne dne 12. 
9. 2020 od 15 hodin v barokním areálu Skalka. 
RM pověřuje starostku města Mgr. Magdalénu Davis, Ph.D. podpisem smlouvy o 
vystoupení. 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 

FO 

 
Usnesení č. 11-60/2020 
RM bere na vědomí informace vedoucí FO o stavu příjmů města v rámci 
Rozpočtového určení daní. 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 

 
Usnesení č. 12-60/2020 
RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2020. 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 13-60/2020 
RM projednala a souhlasí s RO č. 9/2020 a postupuje ho k projednání do ZM. 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 14-60/2020 
RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku Města Mníšek pod Brdy za 
rok 2019. 
RM doporučuje zastupitelstvu města odle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít 
závěrečný účet města udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez 
výhrady. 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
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Usnesení č. 15-60/2020 
RM revokuje usnesení č. 22-48/2020 RM novým textem: 
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Mníšek pod 
Brdy, Nová 499 za rok 2019 a souhlasí s přesunutím kladného hospodářského 
výsledku za rok 2019 ve výši 191.252,27 do rezervního fondu MŠ Nová. 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 

OSMI 

 
Usnesení č. 16-60/2020 
RM souhlasí s uspořádáním promo akce firmy Plan und Bau se sídlem Výpadová 
1036/24. Praha 512 – Radotín  za účelem předvádění stavební techniky  v termínu 
18. 9. 2020 v době od 9.00 hod do 22.00 hod. v prostoru za pekárnou na 
pozemcích parc. č. 344 a 347/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že po dobu 
akce budou v prostoru umístěny mobilní toalety a po ukončení akce bude pozemek 
uveden do původního stavu. Celková cena za zábor veřejného prostranství je 
4.000,- Kč.  
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 17-60/2020 
RM doporučuje prodej části pozemku parc. č. 1104/12 o výměře 15 m2 manželům 
Husákovým za 2000,- Kč/m2 tj. za kupní cenu  30.000,- Kč. 
RM postupuje věc k projednání do ZM. 
PRO 2 PROTI 0 ZDRŽELA SE 1 (Dalešická) 
(usnesení nebylo odsouhlaseno) 
  
Usnesení č. 18-60/2020 
RM souhlasí se záměrem pronájmu pozemků  parc. č. 2698/34 a 2698/35   v k.ú. 
Mníšek pod Brdy za nájemné ve výši dle Pravidel o nájmu městských pozemků 
nesloužících k podnikání na dobu 5 let. 
Výše ročního nájemného se stanoví dle aktuálního ceníku pravidel pro daný rok. 
RM pověřuje OSMI vypsáním záměru o pronájmu pozemků na ÚD. 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽELA SE 0 
 
Usnesení č. 19-60/2020 
RM souhlasí  se snížením nájemného v bytě č. 11 ul. Skalecká  č.p. 519 paní I.Č. 
v souvislosti se situací vzniklou v důsledku krizové pandemie na dobu určitou od 
1.4.2020 do 31.12.2020. 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽELA SE 0 
 
Usnesení č. 20-60/2020 
RM souhlasí s prominutím nájemného za měsíc červen v bytě č. 17 ul. Rudé 
Armády č.p. 555 panu R.P. s ohledem na vývoj krizové situace s COVID-19 a 
postup uvolňování omezení podnikatelských a dalších činností Panu P. bude 
nabídnuta možnost uzavření splátkového kalendáře na úhradu plného nájemného 
od 1.7. do 31.12.2020. 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽELA SE 0 
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Usnesení č. 21-60/2020 
RM souhlasí se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 2698/40  v k.ú. Mníšek pod 
Brdy, za nájemné ve výši dle Pravidel o nájmu městských pozemků nesloužících k 
podnikání na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. 
RM pověřuje OSMI vypsáním záměru na ÚD. 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽELA SE 0 
 
Usnesení č. 22-60/2020 
RM souhlasí s úpravou a s doplněním nového kamerového systému o nové 
kamerové body.  
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽELA SE 0 
 
Usnesení 23-60/2020 
RM souhlasí s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č.sml.: S-1146/00066001/2020-KL/JRC/BS k pozemku parc.č. 404/1 
v k.ú. Rymaně, kde na straně budoucího povinného je Středočeský kraj 
v zastoupení KSÚS a na straně budoucího oprávněného Město Mníšek pod Brdy. 
RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.   
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽELA SE 0 
 
Usnesení č. 24-60/2020 
RM souhlasí se stavbou rodinného domu, jehož součástí je stavba garáže, 
parkovacího stání, akumulační jímky se vsakovacím zařízením pro likvidaci 
dešťových vod, navrhovaného sjezdu na pozemek investora a oplocením pod 
podmínkou odvozu odpadu (výkopového materiálu) na skládku tak, aby byl 
pozemek dán do původního stavu – tj. v původní rovině terénu. Zároveň RM 
upozorňuje stavebníka na povinnost ochrany orniční vrstvy půdy při vlastní stavbě 
RD a výkopových pracích. 
RM souhlasí s napojením pozemku parc.č. 1019/8 k.ú. MpB stávajícími přípojkami 
na vodovodní a gravitační kanalizační řad.  
Plynárenské sítě nejsou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽELA SE 0 
  
Usnesení č. 25-60/2020 
RM souhlasí se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky a s připojením RD  
na pozemku č.parc. 78 (č.p. 620) k.ú. Rymaně na nezkolaudovaný vodovodní  
a kanalizační řad.  
RM podmiňuje souhlas s napojením na tlakový kanalizační řad uzavřením Smlouvy 
o spolupráci s ………………………………… 
RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
RM upozorňuje stavebníka, že vzhledem k nevyhovujícímu tlaku vody ve vodovodní 
síti a kapacitě stávajícího vodovodního potrubí budou dodávky pitné vody 
navrženou vodovodní přípojkou možné až po zajištění kapacity a dostatečného 
tlaku vody ve stávající vodovodní síti v dotčené lokalitě a po kolaudaci vodovodu.  
RM upozorňuje stavebníka, že vybudování stavby kanalizačního nebo vodovodního 
řadu a udělení kolaudačního souhlasu stavby bude zveřejněno veřejnou 
vyhláškou na úřední desce. Možnost připojení na městem vybudovanou stavbu 
vodovodu nebo kanalizace, která stavebníkovi vznikne, je předmětem 
jednorázového místního poplatku na základě vyhlášky města Mníšku pod Brdy č. 
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4/2010 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení 
na stavbu vodovodu nebo kanalizace, aktualizované vyhláškou č. 1/2018.  
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽELA SE 0 
 
Usnesení č. 26-60/2020 
Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Generální oprava střešního pláště, generální oprava fasád objektu vč. 
zateplení fasád hasičské zbrojnice SDH Mníšek pod Brdy, ul. Pražská 601, Mníšek 
pod Brdy“. 
Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení 
v následujícím složení: Eva Mesteková, Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D., Josef 
Dvořák (SDH MpB). 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽELA SE 0 
 
Usnesení č. 27-60/2020 
RM souhlasí se stavbou a s předloženou projektovou dokumentací pro územní 
řízení pro akci: „Optické připojení lokality Za Rybníky, Mníšek pod Brdy“. 
Upozorňujeme stavebníka, že Město MpB vlastní IS – veřejné osvětlení a 
vodovodní a kanalizační řady, jejichž provozovateli jsou Eltodo-Citelum, s.r.o. a 
1.SčV, a.s. Pro případný střet těchto IS s plánovanou stavbou je nutné požádat 
výše uvedené provozovatele o jejich stanoviska k existenci těchto sítí IS a o jejich 
případné vytyčení.  
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽELA SE 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Usnesení č. 28-60/2020 
RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky a s připojením RD na pozemku č.parc. 
98 (č.p. 625) k.ú. Rymaně na nový vodovodní řad vedený v pozemku č.parc. 6/7 
k.ú. Rymaně za podmínky uvedení nového vodovodního řadu do trvalého užívání. 
Vzhledem k nevyhovujícím tlakovým poměrům ve vodovodní síti a kapacitě 
stávajícího vodovodního potrubí, bude odběr pitné vody navrženou vodovodní 
přípojkou možný až po zajištění kapacity a ostatečného tlaku vody ve stávající 
vodovodní síti v dotčené lokalitě.  
RM upozorňujeme stavebníka, že vybudování stavby kanalizačního nebo 
vodovodního řadu a udělení kolaudačního souhlasu stavby bude zveřejněno 
veřejnou vyhláškou na úřední desce. Možnost, připojení na městem vybudovanou 
stavbu vodovodu nebo kanalizace, která stavebníkovi vznikne, je předmětem 
jednorázového místního poplatku na základě vyhlášky města Mníšku pod Brdy  
č. 4/2010 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností 
připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, aktualizované vyhláškou č. 1/2018.  
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽELA SE 0 
 
Usnesení č. 29-60/2020 
RM souhlasí se stavbou: „Nová STL plynovodní přípojka pro objekt č.e. 281, ul. Na 
Kvíkalce, Mníšek pod Brdy“, k.ú. MpB, č.parc. 1128. Nová STL plynovodní přípojka 
bude napojena na stávající uliční řad v pozemku ve vlastnictví Města MpB parc.č. 
1140/1 a dále vedena k pozemku investora parc.č. 1128 k.ú. MpB, kde bude 
ukončena v pilíři. 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽELA SE 0 
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Usnesení č. 30-60/2020 
RM souhlasí s umístěním navrženého přístupu a příjezdu na pozemek parc.č. 43/3, 
k.ú. Stříbrná Lhota v severovýchodním rohu pozemku dle přiložené koordinační 
situace z pozemní komunikace parc.č. 51/3.    
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽELA SE 0 
 
Usnesení č. 31-60/2020 
RM souhlasí s předloženým IZS „Lokalita Sequens – dopravní a technická 
infrastruktura (studie stavby) zpracovaného Ateliérem Vorlíček s.r.o. a zněním 
plánovací smlouvy a postupuje ji k projednání do ZM. 
PRO 3 PROTI 0  ZDRŽEL SE 0 
 

Tajemnice, Různé 

 
Usnesení č. 32-60/2020 
RM schvaluje výsledek výběrového řízení na funkci vedoucí odboru kanceláře 
starosty a schvaluje Mgr. Luboše Kožíška do funkce vedoucího odboru kanceláře 
starosty, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. 
RM ukládá tajemnici městského úřadu jmenovat Mgr. Luboše Kožíška do funkce 
vedoucího odboru kanceláře starosty Městského úřadu Mníšek pod Brdy na dobu 
neurčitou s termínem nástupu dle dohody ke dni 1. 7. 2020. 
PRO 3 PROTI 0  ZDRŽEL SE 0 

 
Usnesení č. 33-60/2020 
Rada města souhlasí s darem kmene douglasky tisolisté (kácení na pozemku č. 
parc. 838 k.ú. MpB) místní skautské organizaci. 
PRO 3 PROTI 0  ZDRŽEL SE 0 
 
snesení č. 34-60/2020 
RM souhlasí se záměrem dělení pozemku parc. č. 1733/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy  
a záměrem budoucí směny či prodeje rozdělených pozemků v souvislosti 
s vypořádáním pana J.S. z důvodu změny územního plánu. 
RM postupuje věc k projednání do ZM. 
PRO 3 PROTI 0  ZDRŽEL SE 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dana Dalešická     Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D. 
místostarostka      starostka 


