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Přítomni:   starostka:   Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D. 
   místostarostka:  Ing. Dana Dalešická  
   místostarosta:   Ing. Radko Sáblík  
   radní:    Mgr. Šárka Slavíková Klímová (online) 
   radní    JUDr. Miroslav Vilimovský 
 
Zapisovatelka:  Mgr. Dina Rišianová 
Tajemnice:   Mgr. Bc. Anna Stachová 
Host:    Mgr. Luboš Kožíšek 
   

STAROSTKA 

 
Usnesení č. 1-71/2020 
RM schvaluje program zasedání Rady města č. 71 dne 5.10.2020.  
PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 

Místostarostka 

 
Usnesení č. 2-71/2020 
RM schvaluje příspěvek ve výši 14 000,- Kč na projekt Sociální vozidlo pro Charitu Starý 
Knín.  
PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 

OKS 

 
Usnesení č. 3-71/2020 
RM bere na vědomí návrh Mníšeckých Patriotů. 
PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 4-71/2020 
RM nominuje Bc. Andreu Midkiff, M.A. jako členku Redakční rady a vyzývá opoziční 
zastupitele k nominaci svého člena RR.  
PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Slavíková Klímová) 
 
Usnesení č. 5-71/2020 
RM jmenuje předsedkyní Redakční rady Bc. Andreu Midkiff, M.A.  
PRO 3  PROTI 0 ZDRŽELI SE 2 (Slavíková Klímová, Vilimovský) 
 
Usnesení č. 6-71/2020 
RM souhlasí se Smlouvou o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel 
uzavřenou mezi Městem Mníšek pod Brdy (jakožto pronajímatelem) a Městem Řevnice 
(jakožto nájemcem) za cenu 1500,- Kč vč. DPH za 1 den pronájmu.  
RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.  
PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
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Usnesení č. 7-71/2020 
RM odvolává Libora Kálmána z pracovní skupiny spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, 
z.s. a na jeho místo nominuje členem pracovní skupiny Mgr. Luboše Kožíška.  
PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 

 
Usnesení č. 8-71/2020 
RM bere na vědomí zápis ze schůze KKSVČ konané dne 9.9.2020.  
PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 

 
Usnesení č. 9-71/2020 
RM povoluje Jakubovi Svačinovi (IČ: 87144786) provést letecké práce prostřednictvím 
dronu v areálu hřiště ZŠ Komenského 420 za účelem natočení propagačního videa spolku 
SK Sportuj pod Brdy dne 6.10.2020. 
PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 

OSMI 

 
Usnesení č. 10-71/2020 
RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání - 
ordinace praktického lékaře v ul. Skalecká 519, 252 10 Mníšek pod Brdy mezi městem 
Mníšek pod Brdy se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy a společností PRAKTIK a 
INTERNISTA s.r.o. se sídlem Radlická 112/22, Praha 5, IČ 014 32 184 za nájemné 90,-Kč/m2/ 
rok. 
RM pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. 
PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 11-71/2020 
RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č.1 ke SOD č. 246/2020 ze dne 3.6.2020 na 
akci: Chodník Lhotecká a parkování na Starém sídlišti mezi Městem Mníšek pod Brdy a 
společností ZNAKON, a.s. 
RM pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. 
PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 12-71/2020 
Rada města souhlasí s vypsáním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Zateplení zdravotního střediska Komenského 886, Mníšek pod Brdy – projektová 
dokumentace“. 
Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím 
složení: Eva Mesteková, Ladislava Soukupová, Ing. Dagmar Weidenhofferová. 
PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 13-71/2020 
Usnesení č. 28-54/2020 ze dne 6.4.2020 se revokuje takto: 
RM souhlasí se stavbou vodovodní a tlakové kanalizační přípojky a s připojením RD na 
pozemku č.parc. 102 k.ú. Rymaně na nový nezkolaudovaný vodovodní řad a stávající 
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výtlačný splaškový kanalizační řad vedený ve veřejném pozemku č.parc. 6/7, k.ú. Rymaně 
za těchto podmínek: 

1. Stavba přípojky je podmíněna uvedením nového vodovodního řadu do trvalého 
užívání. 

2. 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 dostatečného tlaku vody ve stávající 
vodovodní síti v dotčené lokalitě.  

3. 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. 4/2010 o místním poplatku 
za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na stavbu vodovodu nebo 
kanalizace, aktualizované vyhláškou č. 1/2018.  

4. Souhlas RM s připojením na kanalizaci je podmíněn sepsáním Smlouvy o spolupráci 
mezi Městem a žadatelem. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy.  

PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 14-71/2020 
RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky a s připojením RD na pozemku parc.č. 86 k.ú. 
Rymaně na nový nezkolaudovaný vodovodní řad PE 90 vedený ve veřejném pozemku 
parc.č. 90, k.ú. Rymaně za těchto podmínek: 
1. Stavba přípojky je podmíněna uvedením vodovodního řadu do trvalého užívání. 
2. 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 dostatečného tlaku vody ve stávající vodovodní síti.  

3. 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 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 15-71/2020 
RM souhlasí s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
„Optické připojení lokality Za Rybníky, Mníšek pod Brdy“ mezi stranami Město Mníšek pod 
Brdy na straně jako „Závazný“ a Družstvo EUROSIGNAL zastoupené Pavlem Ježdíkem na 
straně jako „Oprávněný“.  
RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
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Usnesení č. 16-71/2020 
RM souhlasí se stavbou „Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 1291/2, IV-12-6026970“.   
RM souhlasí s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- 
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6026970/VB/1 Mníšek pod Brdy, 
kNN pro p.č. 1291/2 mezi Městem Mníšek pod Brdy (na straně budoucí povinná) a 
společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností Miroslavem Cihelkou (na straně 
budoucí oprávněná).  
RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 17-71/2020 
RM souhlasí se stavbou a umístěním: „Prodejny CDA, parkoviště“ ul. Pražská, 252 10 
Mníšek pod Brdy, k.ú. Mníšek pod Brdy, parc.č. 1301/3, 1301/4, 1301/5, 1302/5, 1961/1, 
1962/1, 1962/6, 1963/1, 2890/1, 2890/3, 2890/49, 2890/50, 2890/52 dle projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí za následujících podmínek: 

1. napojení nové prodejny CDA a parkoviště na vodovodní a kanalizační řad za 
dodržení podmínek 1.SčV: 

- Přeložka a zkapacitnění vodovodu, včetně přepojení stávajících vodovodů 
pro Kovohutě a Benzinu 

- Nový vodovod pod dálnicí 
- Zrušení vodovodu OC DN 100 pod dálnicí 
- Návrh nové kanalizace 

Ostatní přípojky vodovodu a kanalizace uvedené v projektové dokumentaci se 
budou odsouhlasovat a povolovat zvlášť samostatně.  

2. vybudování autobusové zastávky včetně přístřeší a lavičky na náklady Casa D´ Angolo 
s.r.o. dle studie,  
3. dosadba keřové zeleně a umožnění Městu zřídit odběr dešťové vody z retenční 
nádrže tak, aby bylo možné ji dále používat na zálivku zeleně kolem budovaného areálu 
a přilehlého okolí.  

Souhlas RM je dále podmíněn uzavřením Smlouvy ve smyslu §86 zákona č. 183/2006 Sb. 
stavební zákon v plat. znění mezi Městem Mníšek pod Brdy a investorem Casa D´ Angolo 
s.r.o. 
PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 18-71/2020 
RM souhlasí se záměrem umístění sítí nových řadů vodovodu a kanalizace v pozemku ve 
vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. Pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví Města Mníšek 
pod Brdy: parc.č. 2714/57, 2714/1, 2714/30 a 2714/34,  k.ú. Mníšek pod Brdy k projektu 
„Administrativní a skladový objekt firmy Energy, parc.č. 2714/57, 2714/1, 2714/30 a 
2714/34 v k.ú. Mníšek pod Brdy“. 
RM souhlasí s připojením objektu novou vodovodní a novou kanalizační přípojkou 
napojenou na nový vodovodní a kanalizační řad a dále vedený ke stávajícímu vodovodnímu 
a kanalizačnímu řadu za podmínky uzavření Smlouva ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. 
stavební zákon v platném znění. 
PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
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Usnesení č. 19-71/2020 
RM souhlasí s projektovou dokumentací stavby „SP Malá Hraštice-optická konektivita, IE-
12-6009696“ ke stavebnímu řízení a souhlasí s realizací stavby „SP Malá Hraštice-optická 
konektivita, IE-12-6009696“ a se vstupem na pozemky ve vlastnictví Města Mníšek pod 
Brdy dotčené touto stavbou.  
PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 20-71/2020 
RM pověřuje JUDr. Vilimovského prověřením zájmu o rozšíření kamerového systému města 
o komunitní kamerový systém na sídliště a riziková místa ve vytipovaných lokalitách. V 
případě zájmu spoluvlastníků SVJ nebo firem by bylo základním předpokladem zakoupení 
kamery z vlastních zdrojů SVJ a firem a následné darování Městu.  
PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
Usnesení č. 21-71/2020 
RM souhlasí se stavbou rekreační chaty na pozemku parc.č. 560, 562 v k.ú.  Mníšek pod 
Brdy, se stavbou nové kanalizační přípojky a s připojením pozemku na gravitační kanalizační 
řad vedený v pozemku parc.č. 2812/1 v k.ú.  Mníšku pod Brdy. Po vybudování nového 
vodovodu RM souhlasí se stavbou nové vodovodní přípojky a s napojením pozemku parc.č. 
560, 562 k.ú. Mníšek pod Brdy na nový vodovodní řad. Napojení se na kanalizace a nový 
vodovod je podmíněné uzavřením Smlouvy ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 
zákon v plat. znění.  
RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
PRO 3   PROTI 0 ZDRŽEL SE 2 (Dalešická, Vilimovský) 
 

Tajemnice, Různé 

 
Usnesení č. 22-71/2020 
Rada města odvolává paní Jaroslavu Svitálkovou z funkce členky likvidační komise a na 
uvolněné místo členky likvidační komise jmenuje paní Ing. Miroslavu Jelínkovou.  
PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dana Dalešická     Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D. 
místostarostka      starostka 


