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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy č. 16 
ze dne 22. 9. 2021 - anonymizováno 

 

Usnesení č. 1/16/2021 
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Radko Sáblíka a Vlastimila Kožíška, návrhovou 
komisi ve složení Andrea Midkiff a Petr Digrin a Dinu Rišianovou zapisovatelkou zápisu.  
 
Usnesení č. 2/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:  

1. Schválení programu zasedání 
2. Veřejná schůze 
3. Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ 
4. Plnění úkolů ze ZM (revokace) 
5. Zpráva FV 
6. Zpráva KV 
7. Rozpočtová opatření 
8. Schválení přijetí dotací  
9. Dar jihomoravským obcím zasaženým tornádem 
10. Příspěvek na soukromé školky pro školní rok 2021/2022 
11. Investiční fond DRFG 
12. Plánovací smlouva Ambeat - prezentace 
13. Osadní výbor Rymaně 
14. DSO Technické služby Brdy a Hřebeny 
15. Železnice 
16. Majetkové záležitosti:  

a. Prodej části pozemku v k.ú. Rymaně (A.S.) 
b. Souhlas s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků v areálu Domova pro 

seniory Pod Skalkou 
c. Souhlas s bezúplatným převodem ideální 1/9 pozemků v lokalitě u Luckého mlýna 
d. Směnná smlouva na pozemky JTH Omega + Město 
e. Souhlas s prodejem pozemků ve vlastnictví města formou veřejné dražby 
f. Deklaratorní rozhodnutí o právním vztahu veřejného prostranství (pan C.) 
g. Návrh Plánovací smlouvy - její financování, žadatelé (M.A., J.D., P.M, L.K.)  
h. Návrh Smlouvy o právu stavby Residence Pražská 

 
Usnesení č. 3/16/2021 
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starostky o činnosti RM a MÚ.  
 
Usnesení č. 4/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje časový limit pro zprávy Finančního a Kontrolního výboru v délce 
5 minut na zprávu + 5 minut na rozpravu.  
 
Usnesení č. 5/16/2021 
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Finančního výboru.  
 
Usnesení č. 6/16/2021 
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru.  
 
 



Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 
Strana 2 (celkem 4) 

 

Usnesení č. 7/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021.  
 
Usnesení č. 8/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021.  
 
Usnesení č. 9/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021.  
 
Usnesení č. 10/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí 2. části dotace od Středočeského kraje na poskytování 
sociální služby na rok 2021 pro Domov pro seniory pod Skalkou smlouva S-0537/SOC/2021 ve 
výši 5.510.040 Kč a následné navýšení dodatkem č. 1 na celkovou částku 14.657.600 Kč. 
 
Usnesení č. 11/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí na akci 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Mníšek pod Brdy ve výši 1.400.699 Kč. 
 
Usnesení č. 12/16/2021 
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 186.533 Kč. 
 
Usnesení č. 13/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje příspěvek ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., o 
kompenzačním bonusu určeného ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí ve výši 
1.029.341,87 Kč. 
 
Usnesení č. 14/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje transferovou dotaci na základě Rozhodnutí MŠMT ČR o 
poskytnutí dotace Zjednodušené projekty - „ŠABLONY“ pro MŠ 9. května, Mníšek pod Brdy ve 
výši 367.329 Kč. 
 
Usnesení č. 15/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje transferovou dotaci na základě Rozhodnutí MŠMT ČR o 
poskytnutí dotace Zjednodušené projekty - „ŠABLONY“ pro ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy 
ve výši 1.507.913 Kč.  
 
Usnesení č. 16/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje transferovou dotaci na základě Rozhodnutí MŠMT ČR o 
poskytnutí dotace Zjednodušené projekty - „ŠABLONY“ pro MŠ Nová, Mníšek pod Brdy ve výši 
367.363 Kč. 
 
Usnesení č. 17/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace ve výši 99.208 Kč na základě smlouvy  
č. 1190900288 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na akci Park u školního 
Pavilonu.  
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Usnesení č. 18/16/2021 
Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím peněžního daru ve výši 119.751 Kč Základnímu 
článku Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlkani na obnovu poničené klubovny, jejího vybavení a okolní 
zeleně.  
 
Usnesení č. 19/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Mníšek pod 
Brdy na docházku dítěte do předškolního zařízení, které není zřízeno městem, na školní rok 
2021/2022. 
 
Usnesení č. 20/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje ukončení plánovací smlouvy uzavřené dne 17. 7. 2020 mezi 
Městem Mníšek pod Brdy, společností K 66, s.r.o., IČ: 25641808, manželi M.V. a M.V. a manželi 
E.M. a H.M. týkající se výstavby veřejné infrastruktury v lokalitě Ve Štítku a Pod Sequensem, 
včetně ukončení závazku převést dotčené části pozemků parc. č. 1704/8 a 2916/4, k.ú. Mníšek 
pod Brdy, ze strany manželů V. a dotčené části pozemků parc. č. 2916/1, 1939/5, 2914/4, 2916/6, 
k. ú. Mníšek pod Brdy, ze strany manželů M. do vlastnictví města, přičemž schválením příslušné 
dohody o ukončení plánovací smlouvy pověřuje zastupitelstvo radu města. 
 
Usnesení č. 21/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje Plánovací smlouvu mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ambeat 
development a.s., která je nedílnou přílohou tohoto usnesení.  
 
Usnesení č. 22/16/2021 
Zastupitelstvo města zřizuje osadní výbor pro Rymaně a vymezuje osadnímu výboru územní 
působnost dle hranic katastrálního území Rymaně. Osadní výbor bude pětičlenný.  
 
Usnesení č. 23/16/2021 
Zastupitelstvo města volí předsedkyní osadního výboru Ing. Janu Petákovou.  
Zastupitelstvo města volí Ing. Zuzanu Podepřelovou, Ing. Moniku Umláškovou, Magdalenu 
Mandákovou a Mgr. Luboše Kožíška členy osadního výboru.  
 
Usnesení č. 24/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje změny provedené ve Stanovách a Smlouvě o vytvoření 
Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny tak, jak je určila zakládající členská 
schůze usneseními č. 3/1/2021 a 4/1/2021 ze dne 19. 8. 2021.  
 
Usnesení č. 25/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení jednání zastupitelstva do 22:30.  
 
Usnesení č. 26/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2021.  
 
Usnesení č. 27/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přesun částky 3.551.450 Kč z přebytku nevyčerpaných finančních 
prostředků z roku 2021 ve výši 18.078.000 Kč a dále z těchto nevyčerpaných prostředků převést 
na běžný účet 3.000.000 Kč k navýšení rezervy na celkovou částku 8.000.000 Kč. Tento rezervní 
fond uložený na běžném účtu navrhuje zastupitelstvo města převést na samostatný účet a 
pověřuje starostku města zjištěním podmínek pro zřízení tohoto účtu.  
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Usnesení č. 28/16/2021 
Zastupitelstvo města souhlasí s přesunem finančních prostředků ušetřených za autobusovou 
dopravu do příspěvku pro železniční dopravu na trase 210 v úseku Čisovice - Dobříš v roce 2022, 
a to maximálně do výše celkové úspory v roce 2022.  
 
Usnesení č. 29/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a 
paní A.S. bytem ………………………………. na pozemek parc. č. 51/15 o výměře 145 m2, ostatní 
plocha, v k.ú. Rymaně, odděleného geometrickým plánem č. 582-51/ 2021 ze dne 2. 8. 2021 z 
pozemku parc. č. 51/4 v k.ú. Rymaně za celkovou kupní cenu 36.250 Kč.  
Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.  
 
Usnesení č. 30/16/2021 
Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod  pozemků  p.č. 1858/14 o 
výměře 77 m2,  a p.č. 1858/15 o výměře 2 m2, zastavěná plocha a nádvoří vše  v k.ú. Mníšek pod 
Brdy zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, 
Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 10002 z vlastnictví SPÚ se sídlem Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.  
Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. 
 
Usnesení č. 31/16/2021 
Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným nabytím ideální 1/9 pozemků parc.č. 2056/8 o 
výměre 45 m2, 2056/9 o výměře 206 m2, 2123/6 o výměře 95 m2 a 2123/7 o výměře 15 m2  k.ú. 
Mníšek pod Brdy zapsaných v katastru nemovitostí vedené 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. 32/16/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků parc. č. 1315/10 o výměře 71 m2  ve vlastnictví 
J.T.H. Omega s.r.o., Krupská 33/20, 415 01 Teplice v hodnotě 32.000 Kč za pozemek ve vlastnictví 
Města Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy parc. č. 1314/11 o výměře 75 m2 
odděleného GP č. 3090-37/2021 ze dne  4. 6. 2021 z pozemku parc. č. 1314/3  v hodnotě 34.000 
Kč. Rozdíl v ceně bude vyrovnán doplatkem ve výši 2.000 Kč.  
Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem směnné smlouvy.  
 
Usnesení č. 33/16/2021 
Zastupitelstvo města souhlasí s deklaratorním rozhodnutím o právním vztahu veřejného 
prostranství tak, že na pozemcích 819/2 a 836 v k.ú. MpB se nenachází Veřejné prostranství  
dle §34 zákona č. 128/2000 S., o obcích.  
 
Usnesení č. 34/16/2021 
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Plánovací smlouvy mezi paní M.A., panem J.D., paní 
L.K. a panem P.M. a Městem Mníšek pod Brdy.  
 
 
 

Ing. Dana Dalešická v. r.    Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D. v. r. 
místostarostka     starostka 


