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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy č. 18 
ze dne 26.1.2022 - anonymizováno 

 
Usnesení č. 1/18/2021 
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Danielu Páterovou a Pavla Grygara, návrhovou 
komisi ve složení Stanislav Jirota a Marie Šretrová a Dinu Rišianovou zapisovatelkou zápisu. 
 
Usnesení č. 2/18/2021 
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že všechna následující hlasování budou jmenovitá. 
 
Usnesení č. 3/18/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:  

1. Schválení programu zasedání 

2. Veřejná schůze 

3. Zpráva starostky o činnosti RM a MěÚ 

4. Plnění úkolů ze ZM (zhodnocení zůstatků na BÚ; revize zřizovacích listin PO) 

5. Zpráva KV 

6. Schválení přijetí dotací 

7. Rozpočtová opatření 

8. Fond zastupitelů – využití příspěvků 

9. Volba člena rady města 

10. Zvolení přísedícího u Okresního soudu 

11. Pořízení změny ÚP 

12. Úprava stanov DSO Svazková škola 

13. Informace o spolupráci s Katedrou architektury ČVUT 

14. Osadní výbor pro Rymaně – doporučení 

15. Majetkové záležitosti: 

a. Plánovací smlouva Ambeat development – ODLOŽENO/ZMĚNA USNESENÍ 

b. Plánovací smlouva pan S. – investice města 20.000 Kč na kanalizační řad 

c. Směnná smlouva T., P. – pozemek ul. Komenského parc. č. 97 za parc. č. 2891/5 

d. Kupní smlouva pan S. – 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 J., L. – pozemek parc. č. 1989/63 - ODLOŽENO 

g. Smlouva o budoucí smlouvě kupní LASSO INVEST – část pozemku parc. č. 1969/1 

a pozemek parc. č. 1969/4 - ODLOŽENO 

h. Směna pozemků pro svazkovou školu 

i. Kupní smlouva Casa D´ Angolo 

j. Prodej hasičského vozidla CAS 

 
Usnesení č. 4/18/2022 
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starostky o činnosti RM a MěÚ. 
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Usnesení č. 5/18/2022 
Zastupitelstvo města bere na vědomí způsob úročení zůstatků na běžném účtu města, konkrétně 

8 mil. Kč na spořicí účet ČS, 12 mil. Kč na termínovaný roční vklad ČSOB a 8,3 mil. Kč na nákup 

pozemku pro odpadové hospodářství. 

 

Usnesení č. 6/18/2022 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o průběhu revizí a dalším průběhu přípravy 

aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací. 

 

Usnesení č. 7/18/2022 
Zastupitelstvo města ukládá radě města představit veřejnosti 6 návrhů řešení novinového 

stánku a prezentaci doporučeného návrhu. 

 

Usnesení č. 8/18/2022 
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru. 

 

Usnesení č. 9/18/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje přidělení dotace ze SFŽP ČR rozhodnutí č. 1191100151 na akci 

Nákup elektromobilu kategorie N1. 

 

Usnesení č. 10/18/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od MMR na financování projektu Vybavení učeben 

ZŠ Mníšek pod Brdy v návaznosti na rozvoj klíčových kompetencí pro ZŠ Komenského 420, Mníšek 

pod Brdy – 2. část. 

 

Usnesení č. 11/18/2022 
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 - 2.část. 

 

Usnesení č. 12/18/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2021. 

 

Usnesení č. 13/18/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2021. 

 

Usnesení č. 14/18/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2021. 

 

Usnesení č. 15/18/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022. 

 

Usnesení č. 16/18/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022. 
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Usnesení č. 17/18/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje přidělení finančních prostředků 100.000 Kč z fondu zastupitelů 

na pořízení speciální autosedačky pro Anežku. 

Usnesení č. 18/18/2022 
Zastupitelstvo města volí členkou rady města paní Bc. Andreu Midkiff, M.A. 

 

Usnesení č. 19/18/2022 
Zastupitelstvo města volí E.N., nar. ………….., bytem ……………………, přísedícím Okresního soudu 

Praha – západ. 

 

Usnesení č. 20/18/2022 
Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy, příslušné dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), ve spojení 

s § 55a stavebního zákona, s přihlédnutím ke stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 

133678/2021/KUSK ze dne 24.11.2021 a k doporučení pořizovatele dle § 55a odst. 4 stavebního 

zákona:  

1) rozhodlo o pořízení změny č. 1 územního plánu (ÚP) Mníšek pod Brdy zkráceným 

postupem a o jejím obsahu. Obsah změny ÚP tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení. Změna č. 1 

územního plánu Mníšek pod Brdy může podle potřeby obsahovat prvky regulačního plánu 

ve smyslu ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona – např. pro regulace týkající se 

uplatnění zelených střech a fasád. 
 

2) rozhodlo o nezařazení návrhů na změnu územního plánu, uvedených v příloze č. 2 tohoto 

usnesení do obsahu změny č. 1 ÚP Mníšek pod Brdy. 
 

3) rozhodlo o tom, že pořizovatelem změny č. 1 ÚP Mníšek pod Brdy bude dle § 6 odst. 2 

stavebního zákona Městský úřad Mníšek pod Brdy, který zajistí splnění kvalifikačních 

požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona 

prostřednictvím fyzické osoby s příslušným oprávněním. 
 

4) rozhodlo o tom, že náklady na zpracování změny č. 1 ÚP Mníšek pod Brdy včetně 

vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území budou hrazeny z rozpočtu města. 
 

5) pověřilo starostku města výběrem a uzavřením příslušné smlouvy s kvalifikovaným 

zpracovatelem změny č. 1 ÚP Mníšek pod Brdy a s kvalifikovanou osobou pořizovatele této 

změny ÚP. 

 

Usnesení č. 21/18/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje úpravu znění stanov Dobrovolného svazku obcí Svazková škola 

Pod Skalkou. 

 

Usnesení č. 22/18/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje spolupráci s Katedrou architektury ČVUT na vybudování nového 

občerstvení na Skalce. 

 

Usnesení č. 23/18/2022 
Zastupitelstvo města bere na vědomí doporučení Osadního výboru pro Rymaně. 
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Usnesení č. 24/18/2022 
Zastupitelstvo města zrušuje usnesení ZM č. 21/16/2021. 

 

Usnesení č. 25/18/2022 
Zastupitelstvo města jmenuje 5 člennou skupinu ve složení Michal Trkan, Hana Kotoučová, Petr 

Digrin, Stanislav Jirota a Andrea Midkiff pověřuje ji formulací otázek k posouzení procesu přípravy 

plánovací smlouvy se spol. Ambeat development, a.s., a to nezávislým odborníkem, ideálně 

specialistou na fungování místních samospráv, problematiky otázek střetu zájmů, výstavbových 

procesů a územního plánování tak, aby celý proces byl maximálně transparentní a byly posouzeny 

otázky související s projednáváním záměru, zejména ve vztahu k vyloučení možného střetu 

zájmů. Uvedená pracovní skupina následně předloží návrh posouzení problematiky radě města 

v co nejkratším možném termínu. 

 

Usnesení č. 26/18/2022 
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Plánovací smlouvy mezi (žadatelem) panem P.S. a 

(městem) Městem Mníšek pod Brdy. 

 

Usnesení č. 27/18/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření směnné smlouvy na  pozemky ve vlastnictví 

města parc. č. 97 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 101 m2 v hodnotě 60.600 Kč za 

pozemek parc. č. 2891/5 o výměře 80 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v hodnotě 48.000 

Kč ve vlastnictví pana T.P. bytem …………………. a R.T. bytem ……………... Doplatek ve výši 12.600 Kč 

bude uhrazen na účet Města Mníšek pod Brdy. 

Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem směnné smlouvy. 

 

Usnesení č. 28/18/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem  

M.S., bytem ………………………..  na pozemek parc. č. 1093/12 o výměře 43 m2, trvalý travní porost, 

zapsaném na LV 1953 v k.ú. Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 15.050 Kč. 

Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 

 

Usnesení č. 29/18/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 1858/14 o výměře 77 m2 a 

1858/15 o výměře 2 m2 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Mníšek pod Brdy, od Krajského 

pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, nám. W. Churchilla 1800/2 Praha 3, 

130 00, do vlastnictví města Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10. 

Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. 

 

Usnesení č. 30/18/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o společném záměru mezi městem Mníšek pod Brdy a 

Římskokatolickou farností Mníšek pod Brdy (IČ: 47003197). 

 

Usnesení č. 31/18/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a 

společností  CASA D´ANGOLO s.r.o., Naardenská 665/1,  162 00 Praha 6 Liboc na pozemky parc. č. 

2890/1 o výměře 2346 m2, ostatní plocha za kupní cenu 2.815.200 Kč a parc. č. 2890/106 o 
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výměře 128 m2, odděleného GP č. 3078-75/2021 ze dne 5.5. 2021 za kupní cenu 102.400 Kč, oba  

v k.ú. Mníšek pod Brdy, vedené na LV 10001 za celkovou kupní cenu 2.917.600 Kč. 

Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 

 

Usnesení č. 32/18/2022 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy, 

Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy a Obcí Prostějovičky, IČ 00288667, Prostějovičky 67, 

798 03 Plumlov na prodej speciálního vozidla CAS-K 25 101 LIAZ za nabídkovou cenu 410.000 Kč. 

Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 

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


