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

STAROSTKA 

 
Usnesení č. 1-59/2020 
RM schvaluje program zasedání Rady města Mníšku pod Brdy  
č. 59 dne 1. 6.2020. 
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 

MÍSTOSTAROSTKA 

 
Usnesení č. 2-59/2020 
RM souhlasí s umístěním herních prvků (pískoviště a dřevěný domek) na zahradu 
městské knihovny v souvislosti s akcí „Revitalizace zahrady u ZŠ Komenského 886, 
Mníšek pod Brdy“.  
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 

 
Usnesení č. 3-59/2020 
RM projednala podnět č.j. 5202/2020 týkající se měření teploty dětí v MŠ zřízených 
Městem Mníšek pod Brdy. 
A doporučuje, aby v MŠ zřízených Městem Mníšek pod Brdy probíhalo měření 
teploty. 
V případě odmítnutí vstupu dítěte do MŠ z důvodu zvýšené teploty, či jiných 
příznaků nemoci určí termín návratu dítěte zpět do MŠ ošetřující lékař dítěte. 
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 

OKS 

 
Usnesení č. 4-59/2020 
RM souhlasí s pořádání akce 11. STREET PARTY dne 27.6 od 14 do 22 hodin.  
RM souhlasí s bezúplatným záborem komunikace s podmínkou souhlasu Policie 
ČR, Hasičského záchranného sboru a zajištění hygienických podmínek dle nařízení 
Ministerstva zdravotnictví ČR, včetně zajištění toalet. 
RM upozorňuje, že v daném termínu nemůže udělit výjimku ke zkrácení nočního 
klidu. 
Vzhledem k současné finanční situaci města nemůže RM poskytnout finanční dar. 
PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2 
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Usnesení č. 5-59/2020 
RM schvaluje uzavření městské knihovny od 29. 6. do 3. 7. 2020 z důvodu výměny 
oken. 
RM schvaluje omezení provozu městské knihovny v době letních prázdnin: 
 Oddělení pro dospělé čtvrtek 8:30-11:00  12:00-18:00 
 Oddělení pro děti  středa   12:00-17:00 
RM schvaluje uzavření dětského oddělení od 17. 8. do 21. 8. 2020 z důvodu konání 
příměstského tábora. 
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 6-59/2020 
RM souhlasí s ukončením karantény knih v Městské knihovně Mníšek pod Brdy od 
1.6.2020 
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 7-59/2020 
RM souhlasí s pořádáním běžeckého závodu Wolfs Race v Mníšku pod Brdy dne 
15.8.2020 za předpokladu souhlasu Policie ČR a Hasičského záchranného sboru a 
dodržení podmínek daných v době závodu Ministerstvem zdravotnictví ČR včetně 
zabezpečení toalet a zdravotního dozoru. 
 PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 8-59/2020 
RM souhlasí se zněním a uzavřením dodatků smluv o závazku veřejné služby ve 
veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 
2024: Dodatek č. 15 – linka 317, Dodatek č. 16 – linka 320, Dodatek č. 14 – linka 
321, Dodatek č. 14 – linka 446, Dodatek č. 11 – linka 447, Dodatek č. 17 – linka 
448, Dodatek č. 12 – linka 449, Dodatek č. 12 – linka 488, Dodatek č. 9 – linka 996 
(dříve 981). 
RM pověřuje starostku podpisem výše uvedených dodatků smluv. 
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 9-59/2020 
RM bere na vědomí Zápis z komise pro sociální oblast a rodinnou politiku ze dne 
21.5.2020. 
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 9a-59/2020 
RM souhlasí s poskytnutím jednorázového fin. příspěvku 5.000,- Kč Lince bezpečí 
z.s. z rozpočtu komise pro sociální oblast a rodinnou politiku 
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 9b-59/2020 
RM na doporučení komise pro sociální oblast a rodinnou politiku souhlasí s 
pronajmutím sociálního bytu panu J.V. na dobu určitou 2 roky se    
      
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
 



 

Usnesení 
z jednání Rady města Mníšku pod Brdy,  

 č. 59 konaného dne 1. 6. 2020 - anonymizováno  
 

 

 
 

Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy                                           Strana 3 (celkem 5) 

 

 

FO 

 
Paní Slavíková se odpojila z jednání 
 
Usnesení č. 10-59/2020 
RM schvaluje účetní závěrku Domova pro seniory Pod Skalkou za rok 2019 a 
souhlasí s uhrazením zhoršeného hospodářského výsledku hospodaření Domova 
pro seniory Pod Skalkou za rok 2019 ve výši Kč – 419.803,39 z rezervního fondu 
příspěvkové organizace.   
PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 

OSMI 

 
Paní Slavíková se opět připojila k jednání RM. 
 
Usnesení č. 11-59/2020 
RM souhlasí s výběrem dodavatele, společnosti ZNAKON, a.s., na akci „Chodník 
Lhotecká a parkování na Starém sídlišti“. 
Rada města souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo s touto společností. 
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 12-59/2020 
RM souhlasí s nabídkou společnosti Kontiga s.r.o. na zpracování projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení stavby „Chodník podél silnice č.116 – 1.část“ 
a souhlasí s vystavením objednávky.  
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 13-59/2020 
RM souhlasí s doplněním projektové dokumentace stavby „Chodník podél silnice  
č. 116 – 2.část“ o návrh veřejného osvětlení a souhlasí s vystavením objednávky.  
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 14-59/2020 
RM souhlasí s výběrem společnosti INTERPROJEKT ODPADY s.r.o. jako 
zpracovatele projektové dokumentace pro stavbu „Sanace – Mníšek pod Brdy – 
Halda, Bažantnice a okolí“. 
Rada města souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo s touto společností. 
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 15-59/2020 
RM souhlasí s realizací vyztužení oplocení jižní strany fotbalového hřiště pro 
mládež a souhlasí s vystavením objednávky Fotbalovému klubu Mníšek pod Brdy 
na nákup materiálu. 
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 16-59/2020 
RM souhlasí s pokácením Douglasky na hřbitově v Mníšku pod Brdy, na pozemku 
města č.parc. 838.  
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
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Usnesení č. 17-59/2020 
RM souhlasí se zněním a uzavřením dílčí smlouvy na podporu Odboru správy 
majetku a investic při přípravě a realizaci dotačních projektů Města Mníšek pod 
Brdy na projekt „Revitalizace Prostředního rybníka“ mezi Městem Mníšek pod Brdy 
a společností ACCON managers & partners, s.r.o. a pověřuje starostku podpisem 
této smlouvy. 
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 18-59/2020 
RM souhlasí se zněním a uzavřením dílčí smlouvy na podporu Odboru správy 
majetku a investic při přípravě a realizaci dotačních projektů Města Mníšek pod 
Brdy na projekt „Revitalizace Zadního rybníka“ mezi Městem Mníšek pod Brdy a 
společností ACCON managers & partners, s.r.o. a pověřuje starostku podpisem této 
smlouvy. 
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 19-59/2020 
RM souhlasí s předloženou nabídkou společnosti Kontiga s.r.o. na technickou 
pomoc pro „Návrh nového objektu novinového stánku se zázemím na náměstí 
F.X.Svobody“ včetně projekčních prací a inženýrských služeb a pověřuje starostku 
podpisem objednávky. 
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 20-59/2020 
RM souhlasí se stavbou nové tlakové kanalizační přípojky a s připojením RD na 
pozemku č.parc. 435 (č.p. 1496) a pozemku 436 v k.ú. Rymaně na stávající tlakový 
kanalizační řad.  
RM dále podmiňuje souhlas s napojením na kanalizační řad uzavřením Smlouvy o 
spolupráci s panem     . 
RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy.  
RM stanoví pro tuto akci opatrovníkem k pozemku parc.č. 2208/19 k.ú. MpB ve 
vlastnictví pana     ,  JUDr Miroslava Vilimovského 
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 21-59/2020 
RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky a s připojením pozemku 
č.parc. 549 k.ú.Mníšek pod Brdy na stávající vodovodní a kanalizační řad novou 
vodovodní a kanalizační přípojkou.  
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
        
Usnesení č. 22-59/2020 
RM souhlasí na základě kladného stanoviska OÚP Černošice se stavbou RD se 
dvěma bytovými jednotkami na pozemku č.parc. 2416/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy 
včetně sjezdu k pozemku RD a dočasnou studnou a jímkou.  
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 23-59/2020 
RM souhlasí se stavbou RD s jednou bytovou jednotkou na pozemku č.parc. 
2730/5, k.ú. Mníšek pod Brdy včetně nových přípojek na stávající veřejný vodovod 
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a splaškovou kanalizaci a sjezdu k pozemku RD. Napojení je možné novou 
vodovodní a tlakovou kanalizační přípojkou. 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. 
RM dále podmiňuje souhlas s předloženou stavbou uzavřením Smlouvy ve smyslu 
§ 86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. 
RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
RM upozorňuje a doporučuje stavebníkovi před podáním žádosti na SÚ dořešit 
rozsah zamýšleného kácení dřevin u OVV- ochrany přírody MěÚ MpB včetně 
povolení kácení dřevin spadajících do tohoto režimu. 
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 24-59/2020 
RM souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-
6024139/1 na pozemku parc.č. 88 v k.ú. Mníšek pod Brdy a s jejím uzavřením. 
RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 

 
Usnesení č. 25-59/2020 
RM souhlasí s navýšením celkové ceny seče dna Prostředního rybníka o 15 tis. Kč 
z důvodu ztížených podmínek seče v důsledku zaplavování dna.  
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 

 
Usnesení č. 26-59/2020  
RM souhlasí se stavbou zastřešení BD v ulici Nová č.p. 823 a 824, Mníšek pod 
Brdy na pozemku č.parc. 709/4, k.ú. Mníšek pod Brdy. 
RM upozorňuje, že před zahájením stavby je nutné provést kontrolu hnízděn ptáků 
– rorýse, stavba bude zahájena až po hnízdění. 
Stavebník bude informovat před zahájením stavby orgán přírody MÚ Mníšek pod 
Brdy – OVV 
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 27-59/2020 
RM schvaluje částečné zatrubnění vodoteče podél parkoviště OC Mníšek pod Brdy 
v délce 17,7m, které bude ukončeno opěrnou zdí v šířce 2m. 
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 28-59/2020 
RM revokuje usnesení č. 9-57/2020 ze dne 18.5.2020 novým textem: 
RM souhlasí s demolicí dvou objektů rodinného domu č.p. 203  a garáže stojících 
na pozemku č. parc. 76 a č. parc. 77/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy pod podmínkou 
souhlasného stanoviska NPÚ a SÚ Černošice – státní památkové péče. 
RM souhlasí s odpojením objektu č.p. 203 od vodovodu a kanalizace za 
předpokladu dodržení podmínek dle vyj.069/20/MN od 1.SčV.   
PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
 
Ing. Dana Dalešická     Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D. 
místostarostka     starostka 


