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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy č. 15 
ze dne 16. 6. 2021 - anonymizováno 

 

Usnesení č. 1/15/2021 
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Stanislava Jirotu a Petra Digrina, návrhovou komisi 
ve složení Markéta Nováková a Šárka Slavíková Klímová a Dinu Rišianovou zapisovatelkou zápisu.  
 
Usnesení č. 2/15/2021 
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že všechna následující hlasování budou jmenovitá.  
 
Usnesení č. 3/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:  

1. Schválení programu zasedání 
2. Veřejná schůze 
3. Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ 
4. Zpráva FV 
5. Zpráva KV 
6. Rozpočtová opatření 
7. Účetní závěrka a závěrečný účet města za rok 2020 
8. Schválení přijetí dotací  
9. Dodatek úvěrové smlouvy ČSOB 
10. Darovací smlouva – zástřelné 
11. Dodatek k provozovatelské smlouvě s 1.SčV 
12. Participativní rozpočet – pravidla 
13. Místní agenda 21 
14. Založení DSO 
15. Mníšecká servisní – valná hromada 
16. Žádost občanů o projednání na ZM - nesouhlas s připojením lokality Z62 na dopravní 

a TIS - výstavba RD Rymaně 
17. Majetkové záležitosti:  

a. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. parc. 352/2, k.ú. Stříbrná Lhota 
b. Návrh bezúplatného převodu pozemků parc. č. 1202, 1713/5 a 1713/11 od ÚZSVM 
c. Návrh bezúplatného převodu pozemku parc. č. 708/4 od ÚZSVM 
d. Plánovací smlouva: „Prodejna CDA, parkoviště“ 
e. Smlouva o vypořádání (J.H.) 

 
Usnesení č. 4/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení veřejné schůze o 30 minut. 
 
Usnesení č. 5/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení veřejné schůze o dalších 30 minut. 
 
Usnesení č. 6/15/2021 
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starostky o činnosti RM a MÚ.  
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Usnesení č. 7/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje časový limit pro zprávy Finančního a Kontrolního výboru v délce 
5 + 5 minut.  
 
Usnesení č. 8/15/2021 
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Finančního výboru.  
 
Usnesení č. 9/15/2021 
Zastupitelstvo města doporučuje radě města zrušit nebo revokovat usnesení RM č. 10-79/2020.  
 
Usnesení č. 10/15/2021 
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru.  
 
Usnesení č. 11/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021.  
 
Usnesení č. 12/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021.  
 
Usnesení č. 13/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021.  
 
Usnesení č. 14/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021.  
 
Usnesení č. 15/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021.  
 
Usnesení č. 16/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku Města Mníšek pod Brdy za rok 2020.  
 
Usnesení č. 17/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města za rok 2020 podle §17 odst. 7 zákona  
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
 
Usnesení č. 18/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na 

financování zvýšených provozních výdajů a sanací výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním 

karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií 

COVID_19 pro Domov pro seniory Pod Skalkou ve výši 82 955 Kč.  

 

Usnesení č. 19/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na financování 
projektu Vybavení učeben ZŠ Mníšek pod Brdy v návaznosti na rozvoj klíčových kompetencí pro 
ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy ve výši 722 070,90 Kč. 
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Usnesení č. 20/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od Středočeského kraje na poskytování sociální 

služby na rok 2021 pro Domov pro seniory pod Skalkou smlouva S-0537/SOC/2021 ve výši 

8 265 060 Kč. 

 

Usnesení č. 21/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace č. OPZ/4.1./109/0016834 z Operačního programu 

Zaměstnanost na realizaci projektu „Optimalizace řízení kvality a zavádění nástrojů komunikace 

s veřejností v Mníšku pod Brdy“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19 ve výši 1 150 830 Kč. 

 

Usnesení č. 22/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí příspěvku ze státního rozpočtu prostřednictvím 

Středočeského kraje určeného ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí ve výši 

263 364,71 Kč. 

 

Usnesení č. 23/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon 

sociální práce ve výši 437 491 Kč. 

 

Usnesení č. 24/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu 

mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií 

„Covid_19“ pro Domov pro seniory Pod Skalkou ve výši 2 118 669 Kč. 

 

Usnesení č. 25/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu 

mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na krajských a obecních úřadech 

v souvislosti s epidemií „Covid_19“ ve výši 33 450 Kč. 

 

Usnesení č. 26/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje navýšení celkového ročního objemu souhrnného dotačního 

vztahu od Středočeského kraje na částku 6 638 500 Kč. 

 

Usnesení č. 27/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2021002656 s ČSOB, a.s.  
 
Usnesení č. 28/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Mníšek pod Brdy (jako dárcem) 
a Mysliveckým spolkem Kytín pod Brdy (jako obdarovaným) na finanční dar na podporu snížení 
stavu černé zvěře v maximální výši 50 000 Kč.  
 
Usnesení č. 29/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě s 1. SčV, a.s. o nájmu provozování 
vodovodů a kanalizací města Mníšek pod Brdy ze dne 31. 3. 2016.  
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Usnesení č. 30/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla realizace participativního rozpočtu města Mníšek pod 
Brdy - 3. ročníku.  
 
Usnesení č. 31/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje připojení Města Mníšek pod Brdy k Deklaraci k podpoře 
udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21.  
Zastupitelstvo města pověřuje Mgr. Luboše Kožíška a Ing. Jiřinu Romovou koordinací místní 
Agendy 21.  
Zastupitelstvo města ustanovuje místostarostku Ing. Danu Dalešickou odpovědnou političkou 
pro místní Agendu 21. 
 
Usnesení č. 32/15/2021 
Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy souhlasí jako orgán příslušný podle ust. § 84 odst. 2 písm. 
e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, se založením Dobrovolného svazku obcí 
Technické služby Brdy a Hřebeny, jehož stanovy jsou přílohou tohoto usnesení, a dále souhlasí s 
tím, aby město Mníšek pod Brdy ve smyslu ust. § 49 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, 
uzavřelo Smlouvu o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny v 
souladu s návrhem, který je přílohou usnesení.  
Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy souhlasí se stanovami Dobrovolného svazku obcí 
Technické služby Brdy a Hřebeny, které jsou přílohou tohoto usnesení.  
Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy zároveň rozhodlo, že souhlasí s tím, aby prvními členy 
statutárního orgánu takto vytvořeného dobrovolného svazku obcí byly tyto osoby: BUDE 
DOPLNĚNO. 
 
Usnesení č. 33/15/2021 
A)  Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje přijetí tohoto usnesení valné hromady 

společnosti Mníšecká servisní, s.r.o.: 
 

Návrh usnesení valné hromady  
společnosti Mníšecká servisní, s.r.o.  

o zvýšení základního kapitálu a o změně společenské smlouvy: 
 

1.  Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 2.768.000 Kč (slovy: dva miliony 
sedm set šedesát osm tisíc korun českých) o částku 70.000 Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun 
českých) na částku 2.838.000 Kč (slovy: dva miliony osm set třicet osm tisíc korun českých).  

 

2.  V rámci zvýšení základního kapitálu se schvaluje převzetí vkladové povinnosti společníkem 
- společností KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem Křižíkova 270/17, 250 88 Čelákovice, 
IČ: 46357033, ve formě nepeněžitých vkladů a schvaluje se jejich vnesení do základního 
kapitálu společnosti.  

 

3. Ke zvýšení základního kapitálu dochází převzetím vkladové povinnosti a vnesením těchto 
nepeněžitých vkladů jmenovaného společníka, kterými jsou pozemky:  

a) parc.č. 1965/105 o výměře 1 698 m²,  
b) parc.č. 1965/107 o výměře 3 608 m²,  
c) parc.č. 1965/112 o výměře 2 209 m²,  
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včetně všech součástí a příslušenství, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1279, pro 
k. ú. Mníšek pod Brdy, obec Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ.  
 

Tyto nepeněžité vklady byly pro účely vkladu oceněny znaleckým ústavem ZNALCI A 
ODHADCI – znalecký ústav, spol. s r.o., se sídlem Nám. 28. října 3, 602 00 Brno, č. 
znaleckého posudku ZU 5865-152/2020, datum vyhotovení 31. prosince 2020. 
 

Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí dle znaleckého posudku 70.000 Kč (slovy: 
sedmdesát tisíc korun českých). 

 

4. Částka odpovídající ocenění nepeněžitých vkladů společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. 
v souhrnné hodnotě 70.000 Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých) se zcela započítává 
na emisní kurs tohoto společníka. Jeho vklad tak bude po zvýšení základního kapitálu nově 
činit 1.807.000 Kč (slovy: jeden milion osm set sedm tisíc korun českých). 

 

5. Společnost KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. je povinna vkladovou povinnost převzít do 10 dnů 
ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady společnosti. Vkladová povinnost musí být 
splněna do 10 dnů ode dne převzetí vkladové povinnosti. 

 

6. Při zvýšení základního kapitálu nebude společností vydán nový podíl ani nebudou vydány 
kmenové listy, proto se nestanoví lhůta pro jejich převzetí.  

 

7. Schvalují se tyto změny společenské smlouvy: 

a) Čl. VI. společenské smlouvy zní nově takto: 

VI. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY SPOLEČNÍKŮ 

6.1. Základní kapitál společnosti činí celkem 2.838.000 Kč (slovy: dva miliony osm set 
třicet osm tisíc korun českých) a je tvořen peněžitými a nepeněžitými vklady obou 
Společníků. 

6.2. Základní kapitál společnosti je tvořen vklady Společníků takto: 

- peněžitý vklad Společníka 1 činí částku ve výši 100.000,- Kč,  
- nepeněžité vklady Společníka 1 činí částku ve výši 1.707.000,- Kč, 
- peněžitý vklad Společníka 2 činí částku ve výši 100.000,- Kč a 
- nepeněžité vklady Společníka 2 činí částku ve výši 931.000 Kč. 

 
b) Čl. XII. odst. 12.1. společenské smlouvy zní nově takto: 

12.1. Podíl představuje účast společníka na společnosti a práva a povinnosti z této účasti 
plynoucí. Výše podílů jednotlivých Společníků je s ohledem na společný zájem obou 
Společníků na splnění účelu společnosti a následný nepeněžitý vklad Společníka 2 
do základního kapitálu společnosti, určena dohodou Společníků jako paritní, tj.: 

a) podíl Společníka 1 činí 50% účasti na společnosti a odpovídá vkladu ve výši 
1.807.000 Kč, 

b) podíl Společníka 2 činí 50% účasti na společnosti a odpovídá vkladu ve výši 
1.031.000 Kč.  
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B)  Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích, deleguje starostku Mgr. Magdalénu Davis, PhD. na jednání valné 
hromady společnosti Mníšecká servisní, s.r.o., se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod 
Brdy, IČ: 08339058, která bude rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti a o 
změně čl. 6. a 12. společenské smlouvy a hlasovat pro usnesení valné hromady společnosti, 
jak je popsáno výše.  

 

C) Starostka je v tomto rozsahu oprávněna pověřit k účasti na valné hromadě a hlasování na 
ní Mgr. Petra Vacíře, advokáta, nar.            , bytem                                  .  

 
 
Usnesení č. 34/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení jednání zastupitelstva města do 22:15. 
 
Usnesení č. 35/15/2021 
Zastupitelstvo města bere na vědomí reakci občanů na plánovanou zástavbu v lokalitě Z62 v 
Rymani.  
 
Usnesení č. 36/15/2021 
Zastupitelstvo města souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/S/5454/2020-HMSO na pozemek parc. č. 352/2 o 
výměře 410 m2 v k.ú. Stříbrná Lhota mezi Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek 
pod Brdy a ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2. 
Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.  
 
Usnesení č. 37/15/2021 
Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků parc.č. 1202 o výměře 280 m2, 
1713/5 o výměře 170 m2  a 1713/11 o výměře 62 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaných v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm 
Praha-západ na LV 60000 z vlastnictví ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do 
vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.  
Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.  
 
Usnesení č. 38/15/2021 
Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku parc.č. 708/4 o výměře 91 m2 v 
k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 60000 z vlastnictví ÚZSVM se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.  
Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.  
 
Usnesení č. 39/15/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje návrh Plánovací smlouvy za účelem realizace projektu „Prodejny 
CDA, parkoviště“ mezi smluvními stranami Městem Mníšek pod Brdy a žadatelem Casa D´Angolo 
s.r.o. zastoupeným jednatelem Bc. Pavlem Humlem.  
Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem této smlouvy.  
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Usnesení č. 40/15/2021 
Zastupitelstvo města souhlasí s návrhem Smlouvy o vypořádání mezi Městem Mníšek pod Brdy 
a panem J.H.  
Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem této smlouvy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dana Dalešická v. r.    Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D. v. r. 
místostarostka     starostka 


