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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy č. 17  
 

ze dne 8. 12. 2021 - anonymizovaný 
 
 

Den a místo konání: 8. 12. 2021, Pavilon ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 
 
Přítomní zastupitelé: Magdalena Davis (starostka), Dana Dalešická (místostarostka), Radko 
Sáblík (místostarosta), Petr Digrin, Stanislav Jirota, Hana Kotoučová, Vlastimil Kožíšek, Andrea 
Midkiff (distančně), Markéta Nováková, Daniela Páterová, Martina Pochmanová (distančně), 
Šárka Slavíková Klímová (distančně), Marie Šretrová, Miroslav Vilimovský (distančně) 

Pozdější příchod: Milan Kotouč (18:50) 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání bylo zahájeno starostkou města Mgr. Magdalénou Davis, Ph.D. v 18:00.  Předsedající 
konstatovala, že z celkového počtu 15 zastupitelů je přítomno 14 zastupitelů. Kvórum pro 
usnášeníschopnost je 8 zastupitelů. Starostka konstatovala, že zastupitelstvo je usnášení 
schopné. 
Starostka informovala o tom, že v souladu s jednacím řádem zastupitelstva je umožněno 
zastupitelům zúčastnit se zasedání distančně, této možnosti využili 4 zastupitelé. Starostka 
dále upozornila na trvající specifické povinnosti v rámci zasedání zastupitelstva – dodržování 
hygienických opatření (respirátory, rozestupy). Také sdělila, že zasedání je nahráváno a 
streamováno on-line.  
 
Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise 
Ověřovateli zápisu byli navrženi Stanislav Jirota a Markéta Nováková, kteří oba souhlasili, a 
návrhová komise ve složení Radko Sáblík a Marie Šretrová, kteří taktéž souhlasili. 
Zapisovatelkou pro pořízení zápisu ze zasedání ZM byla určena Dina Rišianová. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
O návrhu se hlasovalo: 

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. 
PRO 14 PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
Z důvodu distanční účasti některých zastupitelů starostka navrhla, aby všechna následující 
hlasování byla jmenovitá. O návrhu se hlasovalo: 

Usnesení č. 2/17/2021 
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že všechna následující hlasování budou jmenovitá. 
PRO 14 PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
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1. Schválení programu zasedání 
Starostka seznámila přítomné s programem, který zastupitelé minulý týden obdrželi, a 
dotázala se, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k programu anebo žádá o doplnění 
programu. 
Zastupitelka Šretrová navrhla veřejnou diskusi prodloužit na hodinu i více, aby všichni občané 
dostali potřebný prostor pro vyjádření. 
Zastupitel Jirota navrhl doplnění bodu „stravování dětí ze speciální školy Komenského 886 
v jídelně ZŠ Komenského 420“ a zařadit jej až na konec programu jako bod č. 23. 
Zastupitelka Šretrová: bod „stravování dětí“ projednat již v rámci veřejné diskuse. 
Starostka: v rámci veřejné schůze se budeme věnovat všemu, co občany zajímá a body, které 
jsou zařazeny v programu, by se podrobněji prodiskutovaly až u příslušných bodů programu; 
veřejnou schůzi lze prodloužit, ale až na konci určeného časového limitu 30 minut, jak 
stanovuje jednací řád ZM. 
Hlasovalo se o upraveném programu zasedání ZM:  

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) - NEPROJEDNÁNO 

5. Zpráva FV - NEPROJEDNÁNO 

6. Zpráva KV - NEPROJEDNÁNO 

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 - NEPROJEDNÁNO 

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

14. Změna ÚP - NEPROJEDNÁNO 

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

16. Informace o spolupráci s Katedrou architektury ČVUT - NEPROJEDNÁNO 

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 - NEPROJEDNÁNO 

21. Mníšecká servisní – změna jednatele 

22. Majetkové záležitosti:  

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

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

NEPROJEDNÁNO 

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

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

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

1854/15 od Státního pozemkového úřadu - NEPROJEDNÁNO 

f. Kupní smlouva – pozemek parc. č. 1989/63 - NEPROJEDNÁNO 

g. Smlouva o budoucí smlouvě kupní LASSO INVEST – část pozemku parc. č. 

1969/1 a pozemek parc. č. 1969/4 - NEPROJEDNÁNO 

h. Směna pozemků pro svazkovou školu - NEPROJEDNÁNO 

23. Stravování dětí ze ZŠ Komenského 886 - DOPLNĚNO 
 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

--- PRO PRO PRO PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 14  PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
Před veřejnou schůzí ještě proběhlo vyznamenání pana faráře Jana Dlouhého – starostka mu 
poděkovala za dlouholetou vynikající spolupráci farnosti s městem i jeho osobní dobročinnost 
a předala dárek. 
 
2. Veřejná schůze 
V 18:17 byl zahájen vymezený čas 30 minut pro veřejnou schůzi. Starostka doplnila, že po 
uplynutí této doby lze hlasovat o prodloužení veřejné schůze anebo případně přesunout 
následující diskusi k příslušným bodům v rámci řádného programu. 
Prostor dostali přítomní občané. 
 
O., P., S. (ZŠ Komenského 420): přednesli stanovisko školy k článkům zastupitele Jiroty a 
místostarosty Sáblíka ohledně stravování a sdělili, že učitelé stojí za vedením školy a nelíbí se 
jim způsob, jakým se o nich v článku psalo, a také požádali o urychlené vyřešení problému se 
stravováním; dále nastínili kapacitu školy od příštího školního roku: mohou být otevřeny 4 
kmenové třídy, tj. 95 až 100 žáků, budou moci přijímat pouze mníšecké žáky, zápis 19.4.2022; 
bude nutné zvednout rejstříkovou kapacitu na 970 žáků; přípravnou třídu nebude možné 
otevřít. 
Starostka: přivítala on-line připojenou Ing. Janu Krumpholcovou (zastupitelka Středočeského 
kraje a předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost) – bude přítomna u 
diskuse ohledně kapacity školy a školní jídelny. 
Zastupitel Jirota: jedná jako zastupitel hájící zájmy města; exkurz do minulosti: za minulého 
vedení města školní jídelna přišla o svou právní subjektivitu spojením jídelny se ZŠ 420; nyní 
ředitelka ZŠ 420 zrušila možnost stravování dětí speciální školy, ačkoliv jakožto zaměstnavatel 
nemá povinnost zaměstnancům stravování zajistit, nýbrž pouze umožnit (např. přestávkou na 
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oběd apod.). Zdravotně postižené děti byly vyřazeny a byli upřednostněni zaměstnanci, přitom 
zákon zaměstnavateli nic takového neukládá. 
Místostarosta Sáblík: situace nemá dobré řešení, přednost dostanou buďto děti anebo 
zaměstnanci; vidí jako morální povinnost upřednostnit žáky z druhé školy; apeloval na to, aby 
alespoň dočasně bylo umožněno stravování žáků ze speciální školy, zatímco se bude 
připravovat stravovací provoz v kavárně Pavilonu. 
M.S. (ZŠ 420): článek pana Jiroty se učitelů dotknul, pracují s dětmi i s různými menšími 
hendikepy a v článku bylo psáno, že jsou nemorální – nepřijatelné. 
Zastupitel Jirota: ohrazuje se proti této formulaci, o tom v článku nepsal. 
Starostka: ocenila způsob fungování školy, i zvládání doby covidové; vedení města si váží práce 
učitelů; kapacita jídelny se řeší již od nástupu do funkce – je vypracovaný projekt na 
zkapacitnění jídelny, investice 30 mil. - není možné zrealizovat bez dotace. 
Zastupitelka Šretrová: slovník pana Jiroty není vhodný, hledejme raději řešení; vypsané 
výběrové řízení na stravovací provoz v kavárně je nesmyslné – vaření jídel není v těchto 
prostorách hygienicky možné. 
M.Z. (školní družina): ve školní jídelně je pro děti ze speciální školy stresové prostředí, ostatní 
děti bývají svědky jejich záchvatů apod. 
Místostarostka Dalešická: výběrové řízení je vypsáno, snížené nájemné 15 tis./měsíc, 
potenciální zájemce již komunikuje s KHS; počítá se s úpravou prostor, konkrétně 
vybudováním vzduchotechniky, aby bylo možné tam vařit; dle informací vedoucího školní 
jídelny se průměrně reálně stravuje 700 osob denně - k tomu by se mělo skutečně přihlížet, 
jelikož směrodatný je počet strávníků reálně v jeden den, nikoliv počet registrovaných 
strávníků. 
Zastupitelka Páterová: doporučuje zvýšení příspěvku pro učitele opět na 40 Kč, když se jedná 
o dočasnou záležitost. 
 
Zastupitel Kotouč se dostavil v 18:50. Od té chvíle přítomno 15 zastupitelů. 
 
Po uplynutí času pro veřejnou schůzi starostka navrhla hlasovat o prodloužení veřejné schůze 
o dalších 30 minut. Hlasovalo se o návrhu: 

Usnesení č. 4/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení veřejné schůze o dalších 30 minut. 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 15 PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
Veřejná schůze pokračovala. 
Místostarosta Sáblík: problém se řešil, probíhala komunikace mezi jím a paní ředitelkou 
Krákorovou s cílem vytvořit stabilní prostředí pro děti ze speciální školy, na které si zvyknou a 
kam budou moci chodit dlouhodobě; kavárna je systémové řešení, investice bude nezbytná, 
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ale jedná se o koncepční řešení, které se vyplatí; technické úpravy a systémová řešení nelze 
realizovat rychle. 
I., školní jídelna: již v únoru upozorňovali na nedostatečnou kapacitu školní jídelny; probíhala 
komunikace obou ředitelek škol; došlo k dohodě mezi městem a školou o finanční podpoře, 
která měla být dočasná. 
Krákorová, ředitelka ZŠ 886: od března o problému ví, starostka jí sdělila, že prioritou města je 
stravování dětí z obou ZŠ v jídelně ZŠ 420; vzhledem k nutným úpravám prostoru kavárny 
v Pavilonu není reálné stravování dětí v kavárně od února; stravování v Pavilonu by uvítala 
vzhledem ke specifickým potřebám dětí, apeluje na zaměstnance ZŠ Komenského 420 ohledně 
inkluze. 
Zastupitel Digrin: doporučuje v kavárně Pavilonu udělat prostou výdejnu jídel, kterou by 
pravděpodobně zásobovala školní jídelna; jídelna byla dimenzována pouze na mníšecké děti, 
nikoliv děti z celého regionu (nyní 300 dětí z regionu) 
Místostarostka Dalešická: školu navštěvuje 240 dětí z okolních obcí; doporučuje nechat 
doběhnout výběrové řízení a dát provozovatelům šanci na zkušební provoz kavárny + vaření; 
záložní varianta: je zpracovaný projekt na přestavbu na výdejnu jídel odhadem za 300 tis. Kč 
(pouze samotná výdejna); žádá, aby ZŠ 420 prodloužila ZŠ 886 smlouvu na stravování v jídelně. 
Pažoutová, ředitelka ZŠ 420: možnost výpovědi smlouvy byla hlášena všem zastupitelům e-
mailem v červnu. 
Místostarosta Sáblík: nejedná se o spor město vs. škola – ředitelka školy je statutárním 
zástupcem školy pověřeným od města; ředitelka tedy musí věci řešit, předkládat návrhy. 
Starostka: navrhla ukončení diskuse ke stravování a další diskusi k tomuto bodu přesunout 
k projednání v rámci řádného bodu programu č. 23. Navrhla hlasovat o prodloužení veřejné 
schůze o 20 minut. 
Byl vznesen protinávrh na prodloužení veřejné diskuse o 30 minut. Hlasovalo se nejprve o 
protinávrhu: 

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení veřejné diskuse o dalších 30 minut. 
Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PROTI PROTI PRO PROTI PRO 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PROTI PRO PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PROTI PROTI PROTI PRO PROTI 

PRO 7  PROTI 8  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení nebylo přijato.  
 
Hlasovalo se o návrhu na prodloužení veřejné schůze o 20 minut. 

Usnesení č. 5/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení veřejné schůze o dalších 20 minut. 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PROTI PRO 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PROTI PRO PRO ZDRŽELA SE PRO 
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Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 12 PROTI 2  ZDRŽELI SE 1 
Usnesení bylo přijato.  
 
Veřejná schůze pokračovala. 
J.: projekt komunitního bydlení pro seniory společnosti Ambeat - takto velký projekt byl 
obyvatelům prezentováno pozdě; požádal o spuštění vlastní prezentace, přičemž upozornil na 
nevyhovující podmínky pro město a občany. 
Starostka: přednesla svou prezentaci a odpověděla na dotazy; dle generelu VaK je podmínkou 
rozvoje předmětné lokality vybudování nové infrastruktury; rozšíření ČOV je nezbytné tak jako 
tak; Řevnická ulice je ve špatném stavu již řadu let, ale nesplňuje současná dotační kritéria 
MMR (sousedí s polem), nyní není šance na získání dotace na její obnovu, oprava tedy může 
být financována např. jako kombinace zdrojů města a soukromého investora; Ambeat opraví 
silnici po dokončení záměru, další část silnice bude opravena z rozpočtu města; změnou ÚP 
nedochází k přetížení území, v porovnání se starým ŮP je to stále zmenšení zastavitelné 
plochy; etapa 3 není součástí plánovací smlouvy pro zastavitelnost území (dle ÚP limitováno 
ochranným pásmem vodního zdroje); zajištění přednosti pro mníšecké seniory (50+), ale není 
možné zajistit výlučnost klientů z Mníšku; město dostane od investora 5 bytů, nekupuje si je 
(zároveň má možnost vybrat si hodnotu bytů v penězích). 
Sommer (Ambeat): oponoval údajům uvedeným v prezentaci pana J. – dezinformace. 
Zastupitel Jirota: zastupitel Vilimovský není ve střetu zájmů, pozemky jsou prodané, nemá 
žádný zájem na těchto pozemcích a na předkládaném projektu. 
Zastupitel Vilimovský: potvrdil – pozemky přešly na nového vlastníka, střet zájmů byl v případě 
hlasování o ukončení původní PS, a tam se zdržel. 
 
Starostka vyzvala přítomné k položení dalších dotazů, které nemohou být projednány v rámci 
bodů v řádném programu. 
 
Zastupitel Vlastimil Kožíšek: značka omezení rychlosti Rymaně; požaduje přistavení kontejneru 
na větve – bude řešeno OSMI 
K.: prořezávka větví kolem rybníčku, která proběhla, ale některé větve byly nadále ponechány; 
bude předáno jako podnět pro OVV: informovat pana K. o tom, jaký typ havarijního prořezu 
proběhl u rybníčku. 
Zastupitelka Šretrová: požádala o představení koncepce ohledně kapacity MŠ. 
Starostka: městský architekt řeší možnost vybudování nové MŠ Na Oboře, bude vypracována 
studie. 
Zastupitel Digrin: požádal o dodání plánovací smlouvy Residence Pražská, která byla odložena 
z minulého ZM; vedoucí OSMI: PS dosud nebyla předložena a schválena RM. 
 
Ve 20:16 byla ukončena veřejná schůze a byla stanovena přestávka do 20:21. 
 
Po přestávce byly vzhledem k pokročilému času projednány návrhy na změny v programu: 
Zastupitelka Midkiff: bod č. 17) Plánovací smlouva Ambeat přesunout a projednat nyní v rámci 
návaznosti na veřejnou schůzi. 



Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 
Strana 7 (celkem 23) 

Zastupitel Jirota: protinávrh: schválit přednostně bod č. 9) Rozpočet města, tak jak to 
stanovuje jednací řád a usnesení ZM – přednostní projednání rozpočtu a majetkových 
záležitostí před ostatními body programu. 
Starostka: předřadit rozpočet a potom bod 17) a dále dle programu. 
Zastupitelé Šretrová a Digrin: dokončit nyní bod 17) PS Ambeat a poté předřadit bod 9) 
Rozpočet a dále dle programu. 
 
Hlasovalo se nejprve o návrhu zastupitelů Šretrové a Digrina: 

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. 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PROTI PRO 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 14 PROTI 1  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
Následovalo projednání předřazených bodů 17) a 9). 
 
17. Plánovací smlouva Ambeat – finální verze 

Pánové Sommer a Peřina ze společnosti Ambeat dále pokračovali v prezentaci projektu 
komunitního bydlení pro seniory a odpovídali na otázky: předpokládá se kombinace 
pronajímání a družstevního vlastnictví, aby bylo zajištěno osídlení seniory 50+ (možnost 
výkupu od dědiců); vysvětlili historii a strukturu firmy. 
Zastupitelka Kotoučová: dotaz na návaznost opravy Řevnické ulice na výstavbu svazkové školy. 
Starostka: silnice podél pozemku společnosti Ambeat bude opravena investorem po ukončení 
prací těžkou technikou, níže je část komunikace, kterou opraví město (oprava povrchu může 
být realizována až poté, kdy bude dokončen záměr Ambeatu a zároveň po vybudování 
svazkové školy odhadem v letech 2025-26); město bude povrch Řevnické ul. opravovat, ale 
nebude obnovovat souvislý povrch, dokud nebudou ukončeny projekty Ambeat a svazková 
škola, nicméně v tuto chvíli je ve hře mnoho neznámých, a tak se časový rámec může 
prodloužit. 
Ř.: PS je nevýhodná; požaduje přepracování smlouvy a narovnání smluvních vztahů. 
M.: stav ulice Řevnické je nevyhovující pro takto velký projekt. 
Starostka: oprava Řevnické musí probíhat v etapách; řečeno výše. 
 
Starostka navrhla ukončení diskuse k tomuto bodu po odprezentování příspěvků od 
přihlášených účastníků. 
Protinávrh zastupitele Digrina: ukončit diskusi za podmínky vyřazení z programu bodů 17) a 
14). Hlasovalo se o návrhu: 
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Zastupitelstvo města schvaluje ukončení diskuse k plánovací smlouvě Ambeat, pokud se vyřadí 
z programu ZM body 17) Plánovací smlouva Ambeat a 14) Změna ÚP. 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PROTI PROTI PRO PROTI PRO 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PROTI PRO PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PROTI PROTI PROTI PRO PROTI 

PRO 7  PROTI 8  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení nebylo přijato.  
 
Hlasovalo se o návrhu starostky: 

Usnesení č. 7/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje ukončení diskuse k bodu 17) Plánovací smlouva Ambeat po 
příspěvcích od předem přihlášených účastníků. 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PROTI PRO PROTI 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PROTI PROTI PRO PROTI PROTI 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PROTI PRO 

PRO 8  PROTI 7  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
Probíhala další rozprava. 
Hovořili přihlášení občané a zastupitelé. 
Poté starostka představila aktualizovanou verzi plánovací smlouvy, která zahrnuje úpravy na 
základě podnětů od občanů z veřejného projednání, které proběhlo před několika dny. 
Zastupitelé obdrželi aktualizovanou verzi s vyznačenými změnami dnes. Všechny změny jsou 
ve prospěch občanů. 
Zastupitelka Kotoučová: kontroverzní projekty jako tento by si vyžádaly zvláštní zasedání ZM, 
protože již zabral takřka celý čas. 
Starostka: řada informací, které zde zazněly, je zkreslených a nepřesných a očividně se je zatím 
nepodařilo vyjasnit, a tak se nyní nebude hlasovat o PS Ambeat. 
 
Ve 21:55 starostka navrhla prodloužení zasedání ZM do 23:00. Hlasovalo se o návrhu: 

Usnesení č. 8/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení zasedání ZM do 23:00. 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO PROTI 
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Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PROTI PRO PRO PROTI PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 12 PROTI 3  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
V souvislosti s následným projednáváním rozpočtu přednesl předseda FV Stanislav Jirota 
Zprávu FV:  
FV doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu 2022 a SRV. 
 
9. Rozpočet města 

a. Návrh rozpočtu na rok 2022 

Vedoucí FO Ing. Dupalová představila a okomentovala návrh rozpočtu a SRV. Pro rok 2022 byl 

sestaven schodkový rozpočet krytý zůstatkem z minulých let. Důvodem je přesunutí 

nerealizovaných oprav a investičních akcí v roce 2021 do roku 2022 a tím navýšení zůstatku 

finančních prostředků na běžném účtu města, kterými bude schodek rozpočtu 2022 plně 

vykrytý. 

Proběhla rozprava. 

Zastupitel Digrin: velký objem nevyčerpaných prostředků z minulého roku; proč poslední 3 

roky město generuje schodkový rozpočet, když příjmy jsou dobré? 

Starostka: změnil se přístup k sestavování rozpočtu oproti předchozím rokům – tentokrát 

nezahrnuty potenciální spoluúčasti k dotacím (když dotace nejsou získány, tak městu 

alokované prostředky zbydou jako nevyčerpané prostředky); město má připravené projekty a 

je připraveno reagovat na průběžně vypisované dotační tituly. 

Zastupitel Vlastimil Kožíšek: dotazy, kde je v rozpočtu započítána údržba města, co zahrnuje 

navýšení zeleně a rozpočtu MP? Odpovědi: údržba města je na paragrafu 3722 – komunální 

odpad; zeleň zahrnuje zvýšenou péči o nově vysázené stromy; navýšení rozpočtu MP v 

návaznosti na plánované přijetí 9. strážníka. 

Zastupitelka Kotoučová: příznivé příjmy – neuvažuje se o tom, že by se úvěr uhradil dříve místo 

vkladu peněz na spořicí účet? Starostka: město má povinnost mít finance na obnovu VaK v 

rezervě. 

Z rozpravy vyplynula jedna změna v rozpočtu, která byla učiněna na místě: příspěvek na 

svazkovou školu přesunut do jiné položky – DSO 

 

Zastupitelka Pochmanová se vzdálila. Přítomno 14 zastupitelů. 

 

Hlasovalo se o usnesení: 

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. 
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Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

--- PRO PRO PRO PRO 

PRO 14  PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
 

Zastupitelka Pochmanová se vrátila. Přítomno 15 zastupitelů. 

 

b. Návrh SRV 2023 – 2024 

SRV: příjmy nastaveny konzervativně, výdaje představeny v rámci předloženého akčního 

plánu, SRV zahrnuje financování splátky Pavilonu ve výši 3.658 tis./rok. 

Hlasovalo se o návrhu SRV: 

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

2024. 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 15  PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
 

c. Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců pro rok 2022 

Dle statutu sociálního fondu (schváleného usn. ZM č. 11/7/2019 ze dne 23.10.2019) byl 

předložen ke schválení rozpočet sociálního fondu zaměstnanců pro rok 2022. Příjmy jsou 

tvořeny zůstatkem z předchozího roku a 20% hrubých platů a odměn uvolněných členů ZM. 

Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

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

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PRO PRO PRO 
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Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 15  PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
 

d. Příspěvky spolkům + individuální darovací smlouva 

Místostarostka Dalešická představila návrhy na rozdělení příspěvků spolkům a individuální 

darovací smlouvu pro P.B. na nákup sportovního vybavení (závodní lyže, závodní kombinéza, 

stabilizátory k monoski atd.) 

Proběhla rozprava. 

Zastupitelka Páterová: otázka přenastavení kritérií, např. Biosfit – velká členská základna; do 

budoucna posuzovat účast spolků na akcích města. 

Hlasovalo se en bloc o příspěvcích pro spolky a darovací smlouvě: 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 15 PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení níže byla přijata.  
 
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. 

 

Starostka navrhla předřazení bodů, které jsou nezbytné pro zajištění základních potřeb města. 

O návrhu se hlasovalo: 

Usnesení č. 14/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje předřazení bodů 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 21. 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 
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PRO 15 PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
 

Dále byly projednávány předřazené body č. 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 21. 

 

Zastupitelka Kotoučová se vzdálila. Přítomno 14 zastupitelů. 

 

7. Vodné a stočné pro rok 2022 

Předložen cenový návrh vodného a stočného pro rok 2022 od 1.SčV, a.s. Shrnutí: 

Vodné pro rok 2022: snížení o 1,35 Kč 

Stočné pro rok 2022: navýšení o 1,35 Kč 

Hlasovalo se o usnesení: 

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. 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO --- 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 14  PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
 

Zastupitelka Kotoučová se vrátila. Přítomno 15 zastupitelů. 

 

8. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 

Předložen návrh 1.SčV, a.s. na aktualizaci plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Dle 

návrhu výše finančních prostředků zajišťovaných na obnovu vodovodů a kanalizací činí: 

pro rok 2021: 8,22 mil. Kč bez DPH  

pro rok 2022: 7,75 mil. Kč bez DPH 

Hlasovalo se o usnesení: 

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. 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO PRO 
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Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 15  PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
 

10. Schválení přijetí dotací 

Starostka předložila řadu přijatých dotací ke schválení. O přijetí dotací se hlasovalo en bloc: 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 15  PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení níže byla přijata.  
 
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. 
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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. 

 

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. 

 

11. Rozpočtová opatření 

Vedoucí FO vysvětlila předložená rozpočtová opatření. 

Rozpočtové opatření č. 12: 

- Dotace na výdaje na volby do PS Parlamentu ČR 175tis. 

Rozpočtové opatření č. 13: 

- Přijetí daru Turistická oblast Brdy a Podbrdsko 15tis. 

- Zapojení příjmů Městské policie  

- Dotace ZŠ 420 - Primární prevence kriminality 79.803Kč 

- Dotace Park u školního Pavilonu 99.208Kč 

- Přijaté neinvestiční transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy - SDH 27tis. 

- Neinvestiční příspěvek ZŠ 420 - obědy učitelů 86.400Kč 

- přesun Zpravodaj navýšení tisk 120tis. 

Rozpočtové opatření č. 14: 

- příspěvek obcím za 3Q (kompenzační bonus) 58 323,52Kč - na výdajové stránce jsme snížili 

financování  

- přijetí dotace na akci Veřejné toalety 400tis 

Rozpočtové opatření č. 15: 

- dotace MV na odměny městské policie v souvislosti s Covid 19 – 40tis. 
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- transferová dotace na provoz DPS (viz. schválený dodatek č.2) – 854 700Kč 

- Přesun prostředků ze silnic na dopravní značení – 40tis. 

- Navýšení rozpočtu ODPA 2141 – 40 tis. na propagační materiály a grafické návrhy letáku 

o památkách města (v RO č. 13 bylo z tohoto ODPA přesunuto 120 tis. na tisk Zpravodaje, 

kde byl rozpočet podhodnocený) 

- Přesun jistiny a členského příspěvku DSO TS Brdy a Hřebeny na lépe vyhovující ODPA 3722 

Komunální odpad 

Rozpočtové opatření č. 16: 

- Dotace na akci Naše malá komunitní knihovna – knihovna SL – 47tis. počítačové vybavení 

- Dotace na projekt Mníšek - město pro maminky a děti – 50tis. 

Rozpočtové opatření č. 17: 

- Dotace na akci Omezení výskytu bolševníku velkolepého – 124.143,30Kč 

- Dotace SDH MMpB – 65.812Kč 

Rozpočtové opatření č. 18: 

- Tříděný odpad - navýšení plateb za svozy Komwag 550tis. – přesun nevyužitých prostředků 

z ODPA 2341 Vodní díla (rybníky) 

- MP - kamerový systém – navýšení 80tis. (bude hrazeno z dotace) 

- Vnitřní obchod – přesun zpět ze Zpravodaje – 50tis. 

 

O RO se hlasovalo en bloc: 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO ZDRŽEL SE PRO PRO 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

ZDRŽEL SE ZDRŽEL SE PRO ZDRŽELA SE PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 11  PROTI 0  ZDRŽELI SE 4 
Usnesení níže byla přijata.  
 
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. 
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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. 

 

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

Místostarostka Dalešická uvedla: od 1.1.2022 je v platnosti nový zákon o odpadech (Zákon č. 

541/2020 Sb.), a proto je potřeba přijmout novou OZV o nakládání s odpady a OZV o vybírání 

místního poplatku za odpad. 

O OZV se hlasovalo en bloc: 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 15  PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení níže byla přijata.  
 
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. 

 

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

Předložena nová smlouva mezi Středočeským krajem a městem Mníšek pod Brdy pro 

financování dopravní obslužnosti podle nových standardů. Vzhledem k tomu, že Mníšek pod 

Brdy přispíval v minulosti na dopravní obslužnost nepřiměřeně vysokou částkou v porovnání s 

jinými městy a obcemi, navrhovaná změna představuje snížení celkových nákladů města na 

dopravní obslužnost. Celková výše zálohy za všechny linky pro rok 2022 činí 4.097.400 Kč.  

Hlasovalo se o usnesení: 

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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Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 15  PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
 

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

Město Mníšek pod Brdy založilo společně s městem Nový Knín a obcemi Čisovice, Jíloviště, 

Klínec, Trnová, Voznice a Zahořany Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy a Hřebeny 

a skrze něj novou svozovou společnost Brdská odpadářská společnost s.r.o. (BOS), která bude 

od 13.12.2021 zajišťovat sběr, přepravu a nakládání s komunálními odpady pro členské obce. 

Vznikem nové svozové společnosti obce reagují na nový zákon o odpadech, který zásadně 

mění odpadové hospodářství a stanovuje obcím řadu nových povinností. Vlastní svozová 

společnost umožní plnou kontrolu nad sběrem a likvidací odpadů, a v souvislosti s tím také 

minimalizaci nákladů a optimalizaci služeb občanům. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

V rámci rozpravy se zastupitelé shodli na tom, že tuto smlouvu a její případné budoucí dodatky 

může schvalovat Rada města. 

Hlasovalo se o usnesení: 

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). 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 15  PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
 

Starostka navrhla prodloužit zasedání ZM do 23:30. Hlasovalo se o návrhu: 

Usnesení č. 39/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení zasedání ZM do 23:30. 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PROTI PRO PROTI 
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Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PROTI PROTI PRO PROTI PROTI 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PROTI PRO 

PRO 8  PROTI 7  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
 

Zastupitelky Kotoučová a Nováková opustily zasedání ZM ve 23:03. Přítomno 13 zastupitelů. 

 

19. DSO - svazková škola (smlouva, stanovy) 

Místostarostka Dalešická představila zastupitelům společný záměr Mníšku pod Brdy a dalších 

obcí na vybudování svazkové základní školy. Byl předložen návrh na vytvoření dobrovolného 

svazku obcí (smlouva a příloha č. 1 stanovy), ve kterém je Mníšek pod Brdy jedním ze 

zakládajících členů. Podle nedávno zpracované demografické studie chybí v mníšeckém 

regionu cca 400 míst v základním školství a tento deficit bude narůstat až na cca 600 v průběhu 

příštích let. Během posledních let se kapacita základních škol v regionu navyšovala již 

několikrát a všechna provizorní řešení byla vyčerpána. Vybudování svazkové školy s podporou 

dotace z MŠMT (85% uznatelných nákladů) je koncepční a v tuto chvíli finančně nejefektivnější 

řešení. MŠMT podporuje výstavbu svazkových škol s min. počtem 540 žáků. Pro financování 

projektu bude kromě dotace MŠMT nutné získat prostředky i z jiných dotačních titulů, 

příspěvků obcí a pravděpodobně i z úvěru. 

V regionu jsou jen dvě obce, které mají ve svém územním plánu pozemky určené pro výstavbu 

školy - Kytín a Mníšek. Vzhledem k lepší dopravní dostupnosti byl zvolen Mníšek. V současné 

době probíhají jednání s římskokatolickou církví o částečné směně a odkupu pozemků za 

garážemi na Starém sídlišti. 

Proběhla rozprava ohledně financování. 

Hlasovalo se o usnesení: 

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, ………… 

……………… . 
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Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO --- 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PRO --- PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 13  PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
 

21. Mníšecká servisní – změna jednatele 

Společnost KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., navrhla změnu jednatele Mníšecké servisní s.r.o. - 

novou jednatelkou společnosti byla navržena paní Soňa Rajtarová, předsedkyně 

představenstva. Původní jednatel pan Miloslav Štěrba odstupuje z funkce. 

Hlasovalo se o usnesení: 

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 ……………………………. 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO --- 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PRO --- PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 13  PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení bylo přijato. 
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3. Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ 
Starostka přednesla zprávu o činnosti Rady města a Městského úřadu za uplynulé období. 
Vyzdvihla zejména přípravu rozpočtu města na rok 2022, přípravy na zajišťování svozu 
komunálního odpadu Brdskou odpadářskou společností, na založení dobrovolného svazku 
obcí pro vybudování nové základní školy a na nákupy pozemků pro čistírnu odpadních vod, 
odpadové hospodářství a svazkovou školu. Představila dlouhý seznam realizovaných akcí i 
přípravy projektů pro dotační tituly. Městský úřad jako pověřený obecní úřad dále zajistil 
metodicky i organizačně konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Hlasovalo se o usnesení:  

Usnesení č. 42/17/2021 
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starostky o činnosti RM a MÚ.  

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO --- 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PRO --- PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 13  PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
Starostka navrhla hlasovat o předřazení bodů 22.c) Kupní smlouva Kovohutě a 23) Stravování 
dětí. 
Protinávrh zastupitele Digrina: Bod 23) stravování zařadit hned jako první bod na příštím 
zasedání ZM. 
Hlasovalo se o protinávrhu: 

Zastupitelstvo města schvaluje zařadit bod 23) Stravování dětí ze ZŠ Komenského 886 jako 
první bod na příští zasedání ZM. 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PROTI PROTI PRO PROTI --- 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PROTI --- PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PROTI PROTI PROTI PRO PROTI 

PRO 5  PROTI 8  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení nebylo přijato.  
 
Hlasovalo se o návrhu starostky: 

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. 
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Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO --- 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PRO --- PROTI 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 12 PROTI 1  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
Byly projednány předřazené body: 
 
22. Majetkové záležitosti:  

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

Za základě pověření ZM (usnesení ZM č. 11/14/2021 ze dne 17.3.2021) pro budoucí rozšíření 

Čistírny odpadních vod doporučila RM koupi pozemku parc. č. 1965/179 v k.ú. MpB pozemek 

vedle ČOV, v lokalitě areálu bývalých Kovohutí. Cena za pozemek byla stanovena dohodou 

smluvních stran dle vypracovaného odborného posouzení tržní hodnoty. 

Hlasovalo se o usnesení: 

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. 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO --- 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PRO PRO PRO --- PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 13  PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
23. Stravování dětí ze ZŠ Komenského 886 

Zastupitel Jirota přednesl 2 návrhy usnesení, o kterých se následně hlasovalo: 

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. 
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Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO --- 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

PROTI ZDRŽEL SE PRO --- PRO 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 11 PROTI 1  ZDRŽELI SE 1 
Usnesení bylo přijato.  
 
Zastupitel Kotouč opustil zasedání ZM ve 23:30. Přítomno 12 zastupitelů. 
 
Místostarosta Sáblík navrhl vzhledem k času hlasovat o prodloužení zasedání o 5 minut. 
Hlasovalo se o návrhu: 

Usnesení č. 46/17/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení zasedání ZM o dalších 5 minut. 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO PROTI PRO --- 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

--- PROTI PRO --- PROTI 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO PRO PROTI PRO 

PRO 8  PROTI 4 ZDRŽELI SE 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
Zastupitelé Digrin a Kožíšek opustili zasedání ZM ve 23:35. Přítomno 10 zastupitelů. 
 
Zastupitelka Slavíková Klímová se odpojila (nedostatečné spojení). Přítomno 9 zastupitelů. 
 
Hlasovalo se o dalším návrhu usnesení zastupitele Jiroty: 

Zastupitelstvo města ukládá Radě města zahájit ve spolupráci s právníky přípravné práce pro 
udělení právní subjektivity jídelně ZŠ Komenského 420. 

Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová 

PRO PRO --- PRO --- 

Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová 

--- --- PRO --- PROTI 

Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský 

PRO PRO --- PROTI PRO 

PRO 7  PROTI 2  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení nebylo přijato.  
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Starostka poděkovala zúčastněným, popřála příjemné prožití vánočních svátků a rozloučila se. 
 
Zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno ve 23:40.  
 
 
V Mníšku pod Brdy 8. 12. 2021 
 
 
Zapsala: Mgr. Dina Rišianová 
 
 
Ověřovatelé:  
 
Stanislav Jirota v. r.      …………………………………………. 
 
 
 
 
MUDr. Markéta Nováková v. r.    …………………………………………. 
 
 
 
 
 
Starostka:  
 
Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.  v. r.    …………………………………………. 


