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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy č. 17 
ze dne 8.12.2021 - anonymizováno 

 

 
Usnesení č. 1/17/2021 
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Stanislava Jirotu a Markétu Novákovou, návrhovou 
komisi ve složení Radko Sáblík a Marie Šretrová a Dinu Rišianovou zapisovatelkou zápisu. 
 
Usnesení č. 2/17/2021 
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že všechna následující hlasování budou jmenovitá. 
 
Usnesení č. 3/17/2021 
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 (úročení vkladů na obnovu VaK) 

5. Zpráva FV 

6. Zpráva KV 

7. Vodné a stočné pro rok 2022 

8. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 

9. Rozpočet města 

a. Návrh rozpočtu na rok 2022 

b. Návrh SRV 2023 – 2024 

c. Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců pro rok 2022 

d. Příspěvky spolkům + individuální darovací smlouva 

10. Schválení přijetí dotací 

11. Rozpočtová opatření 

12. Fond zastupitelů – využití příspěvků 

13. Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 a č. 2/2021 

14. Změna ÚP 

15. Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti (od 1.1.2022) 

16. Informace o spolupráci s Katedrou architektury ČVUT 

17. Plánovací smlouva Ambeat – finální verze 

18. Smlouva na sběr, přepravu a nakládání s komunálními odpady (BOS) 

19. DSO - svazková škola (smlouva, stanovy) 

20. Osadní výbor pro Rymaně – doporučení 

21. Mníšecká servisní – změna jednatele 

22. Majetkové záležitosti:  

a. Plánovací smlouva – investice města 20.000 Kč na kanalizační řad 

b. Směnná smlouva – pozemek ul. Komenského parc. č. 97 za parc. č. 2891/5 

c. Kupní smlouva Kovohutě Holding. DT – pozemek parc. č. 1965/179 

d. Kupní smlouva – pozemek parc. č. 1093/12 

e. Souhlas s bezúplatným převodem pozemků v areálu DpS, parc. č. 1854/14 a 

1854/15 od Státního pozemkového úřadu 

f. Kupní smlouva – pozemek parc. č. 1989/63 
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g. Smlouva o budoucí smlouvě kupní LASSO INVEST – část pozemku parc. č. 1969/1 

a pozemek parc. č. 1969/4 

h. Směna pozemků pro svazkovou školu 

23. Stravování dětí ze ZŠ Komenského 886 – DOPLNĚNO 

 

Usnesení č. 4/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení veřejné schůze o dalších 30 minut. 
 
Usnesení č. 5/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení veřejné schůze o dalších 20 minut. 
 
Usnesení č. 6/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje předřazení bodu 17) Plánovací smlouva Ambeat a bodů 9) 
Rozpočet města a) až d) před bod 3) Zpráva starostky a dále dle programu. 
 
Usnesení č. 7/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje ukončení diskuse k bodu 17) Plánovací smlouva Ambeat po 
příspěvcích od předem přihlášených účastníků. 
 
Usnesení č. 8/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení zasedání ZM do 23:00. 
 
Usnesení č. 9/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje schodkový rozpočet města Mníšek pod Brdy pro rok 2022. 

Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky z minulých let. 

 

Usnesení č. 10/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý rozpočtový výhled města na období let 2023-2024. 

 

Usnesení č. 11/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu sociálního fondu zaměstnanců pro rok 2022. 

 

Usnesení č. 12/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení finančních příspěvků spolkům pro rok 2022. 

 

Usnesení č. 13/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu mezi městem Mníšek pod Brdy (jako dárcem) 

a P.B. (jako obdarovaným) na finanční dar ve výši 30.000 Kč. 

 

Usnesení č. 14/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje předřazení bodů 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 21. 
 
Usnesení č. 15/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje cenu pro vodné 50,11 Kč/m3 bez DPH, tj. 55,12 Kč/m3 vč. DPH a 

pro stočné 39,84 Kč/m3 bez DPH, tj. 43,82 Kč včetně DPH. 
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Usnesení č. 16/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje návrh a aktualizaci plánu financování obnovy vodovodů a 

kanalizací (PFO) a návrh výše finančních prostředků zajišťovaných na obnovu vodovodů a 

kanalizací, který činí 7,75 mil. Kč pro rok 2022.  

Zastupitelstvo města schvaluje návrh PFO na jednotlivé roky 2023, 2024, 2025, 2026 a 2027 až 

2031. 

 

Usnesení č. 17/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním 

voleb do PS Parlamentu ČR ve výši 175.000 Kč. 

 

Usnesení č. 18/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí transferové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského fondu prevence (Program 21) na zajištění projektu Všeobecná primární prevence 

pro žáky ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, ve výši 79.803 Kč. 

 

Usnesení č. 19/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci projektu 

Můj kraj – participativní rozpočet Středočeského Kraje na zajištění realizace projektu Veřejné 

toalety v Mníšku pod Brdy ve výši 400.000 Kč. 

 

Usnesení č. 20/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z MV na podporu mimořádného ohodnocení 

strážníků obecních a městských policií v souvislosti s Covid 19 - č. rozhodnutí 283/2021 ve výši 

40.000 Kč. 

 

Usnesení č. 21/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 95/2021 Sb., 

o kompenzačním bonusu určeného ke zmírnění negativních dopadů daňových příjmů obcí ve výši 

58.323,52 Kč. 

 

Usnesení č. 22/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

fondu kultury a obnovy památek na realizaci projektu Naše malá komunitní knihovna 

ev.č. KUL/PZK/045124/2021 ve výši 47.000 Kč. 

 

Usnesení č. 23/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

fondu hejtmanky ve výši 50.000 Kč na projekt Mníšek – město pro maminky a děti. 

 

Usnesení č. 24/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z MŽP na akci Omezení výskytu invazivního druhu 

bolševníku velkolepého-III.etapa ve výši 124.143,30 Kč. 
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Usnesení č. 25/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek 

dobrovolných hasičů obcí na rok 2021 ve výši 65.812 Kč. 

 

Usnesení č. 26/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z MŽP na akci Zpracování digitálního povodňového 

plánu pro město Mníšek pod Brdy ve výši 288.494,25 Kč. 

 

Usnesení č. 27/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z MV z programu Podpora prevence kriminality na 

akci Mníšek pod Brdy – Rozšíření MKDS – 2021 ve výši 289.296 Kč. 

 

Usnesení č. 28/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 12. 

 

Usnesení č. 29/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13. 

 

Usnesení č. 30/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 14. 

 

Usnesení č. 31/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 15. 

 

Usnesení č. 32/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 16. 

 

Usnesení č. 33/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 17. 

 

Usnesení č. 34/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 18. 

 

Usnesení č. 35/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2021 o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství. 

 

Usnesení č. 36/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2021 o místním poplatku 

za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

 

Usnesení č. 37/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o zajišťování a financování dopravní obslužnosti mezi 

městem Mníšek pod Brdy a Středočeským krajem a pověřuje radu města projednáním a 

podpisem případných dodatků této Smlouvy. 
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Usnesení č. 38/17/2021 
Zastupitelstvo města bere na vědomí Smlouvu na sběr, přepravu a nakládání s komunálními 

odpady mezi městem Mníšek pod Brdy a Brdskou odpadářskou společností, s.r.o. (IČ: 11867345). 

 

Usnesení č. 39/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení zasedání ZM do 23:30. 
 
Usnesení č. 40/17/2021 
Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy schvaluje jako orgán příslušný podle ust. § 84 odst. 2 

písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, založení dobrovolného svazku obcí s 

názvem Dobrovolný svazek obcí Svazková škola pod Skalkou, jehož stanovy jsou přílohou tohoto 

usnesení, a dále schvaluje, aby město Mníšek pod Brdy ve smyslu ust. § 49 zákona č. 128/2000 

Sb. v platném znění, uzavřelo Smlouvu o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Svazková škola pod 

Skalkou v souladu s návrhem, který je přílohou usnesení. 

Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy schvaluje stanovy Dobrovolného svazku obcí Svazková 

škola pod Skalkou, které jsou přílohou tohoto usnesení. Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy 

schvaluje sídlo svazku v budově městského úřadu Mníšek pod Brdy, který je vlastníkem budovy. 

Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy jmenuje jako zástupce města v orgánu svazku, tj. v 

členské schůzi starostku obce paní Mgr. Magdalénu Davis, Ph.D. 

Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy zároveň rozhodlo, že souhlasí s tím, aby prvním 

předsedou takto vytvořeného dobrovolného svazku obcí byla Ing. Dana Dalešická, ………………….. 

 

Usnesení č. 41/17/2021 
A) Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje přijetí tohoto usnesení valné hromady 

společnosti Mníšecká servisní, s.r.o., se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 

08339058: 

Návrh usnesení valné hromady 

společnosti Mníšecká servisní, s.r.o. 

1.  Valná hromada bere na vědomí odstoupení jednatele pana Miloslava Štěrby z funkce a 

schvaluje zánik jeho funkce ke dni konání valné hromady.  

2.  Valná hromada volí novou jednatelkou společnosti paní Soňu Rajtarovou, dat. nar. 

……..………, bytem ………………………….. 

 

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, Ph.D. na jednání valné hromady 

společnosti Mníšecká servisní, 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. 42/17/2021 
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starostky o činnosti RM a MÚ.  
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Usnesení č. 43/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje předřazení bodu 22.c) Kupní smlouva Kovohutě Holding. DT – 
pozemek parc. č. 1965/179 a 23) Stravování dětí ze ZŠ Komenského 886. 
 
Usnesení č. 44/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a 

společností Kovohutě Holding DT, Křižíkova 270/17, 250 88 Čelákovice na pozemek parc. č. 

1965/179 o výměře 1950 m2, ostatní plocha, manipulační, zapsaný na LV 1279 v k.ú. Mníšek pod 

Brdy za kupní cenu 1.950.000 Kč bez DPH, celkem 2.359.500,00 Kč včetně DPH. 

Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 

 

Usnesení č. 45/17/2021 
Zastupitelstvo města ukládá Radě města provést revize zřizovacích listin všech příspěvkových 
organizací, včetně aktualizací. Aktualizované zřizovací listiny budou předloženy zastupitelstvu ke 
schválení na nejbližším zasedání. 
 
Usnesení č. 46/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení zasedání ZM o dalších 5 minut. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dana Dalešická v. r.    Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D. v. r. 
místostarostka     starostka 


