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V Mníšku pod Brdy dne 7. 10. 2020 

 

 

Záznam o poskytnutí informace 

 

Povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tento záznam 
o poskytnuté informaci: 

 

Datum podání: 18. 9. 2020 (doplněná žádost) 

 

Žadatel : *** 

 

Obsah požadované informace: 

Žádost obsahovala sadu otázek týkajících se různých oblastí (viz níže). 

 

Způsob vyřízení: 

Žadateli byly poskytnuty požadované informace. Odpovědi (viz níže) byly zaslány prostřednictvím 
datové schránky dne 25. 9. 2020. 

 
1. Které druhy a kolik vydaných a všech planých Vyhlášek, zákonů a usnesení, směrnic 

zastupitelstva Město k dnešnímu dni eviduje  

 
Obecně závazné vyhlášky města: 24 

Nařízení města: 6 

Vnitřní směrnice: 31 

 

2. Jaké jsou skutečné náklady Města za rok 2019 na sběr a svoz komunálního odpadu na 
osobu  

 
Svoz odpadu TKO činil 2 864 tisíc Kč, příspěvek obyvatelům města na svoz TKO činil 969 tisíc Kč. 
Provoz sběrného dvora včetně pytlového svozu z rekreačních oblastí, vysypávání odpadkových 
košů, košů na psí exkrementy a dále likvidace černých skládek činil 4 028 tisíc Kč a svoz 
tříděného odpadu činil 1 225 tisíc Kč.   
Město Mníšek pod Brdy mělo v roce 2019 5832 trvalých obyvatel. Dále musíme vzít v úvahu 
odhad 2000–2500 obyvatel, kteří tu nežijí trvale, ale v průběhu roku jejich návštěvnost velmi 
kolísá. Sběr odpadu z rekreačních oblastí je zajištěn svozem odpadových pytlů.  
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Vyčíslit výdaje za svoz odpadu na jednoho obyvatele není možné, roli hraje mnoho různorodých 
aspektů a podmínek.     
 

3. Název a IČO firmy která sbírá a sváží komunální odpad dále zda je firma zřízena městem  

 

KOMWAG, PODNIK ČISTOTY A ÚDRŽBY MĚSTA, A.S. (Pracoviště Mníšek pod Brdy) 

IČ:61057606 

Sídlo: Perucká 2542/10, Praha, 120 00 

Právní forma: Akciová společnost 

Datum vzniku: 1. 4. 1996 

DIČ: CZ61057606 

 

4. Název a IČO firmy která provozuje Technické služby a stará se o údržbu a čištění pozemní 
komunikace  

 

Vlastní technické služby město neprovozuje. Údržbu a čištění pozemních komunikací zajišťuje výše 
uvedená společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 

 

5. Název a IČO firmy která spravuje byty a družstva bytů dále sociální služby  

Tuto činnost provádí město prostřednictvím odboru správy majetku a investic.  
 

6. Které druhy dotací Město poskytuje a komu je poskytla s kým podepsala Město smlouvu 
název a IČO za rok 2019 žádám o prostou kopii tří posledních podepsaných smluv o jaké 
jde celkové finanční náklady poskytnuté dotace na ty tři poslední podepsané smlouvy jde 
o smlouvy které byly také dálkově zveřejněny  

 

Město dotace neposkytuje.  

7. Které druhy finančních rozpočtů Město schvaluje  

 

Město Mníšek pod Brdy schvaluje Rozpočet města Mníšku pod Brdy, který je vyvěšen na ÚD. 
Tento rozpočet obsahuje také poskytované schválené finanční příspěvky FO, spolkům a 
sportovním klubům (seznam je vyvěšený na webu města – granty a finanční příspěvky) a dále 
příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím  (MŠ, ZŠ, DpS) – ve kterých je město v roli 
zřizovatele. Rozpočet schvaluje zastupitelstvo města.  
 

8. Kým nebo kdo název firmy IČO ve Městě zajišťuje stravování  

 

Soukromý subjekt městu stravování nezajišťuje. Stravování zajišťují některé příspěvkové 
organizace města:  

- Domov pro seniory Pod Skalkou, IČ: 47002654 

- Základní škola Komenského 420, IČ: 47005203 

- Mateřská škola 9. května, IČ: 75033411 
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- Mateřská škola Nová 499, IČ: 75033429 

 
 

Žádost vyřizoval: Mgr. Luboš Kožíšek, vedoucí odboru kanceláře starostky 


