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Usnesení ze zasedání 

Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 

č. 20 ze dne 22.6.2022 - anonymizováno 
 

Usnesení č. 1/20/2022 

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Petra Digrina a Pavla Grygara, návrhovou komisi ve 

složení Hana Kotoučová a Dana Dalešická a Dinu Rišianovou zapisovatelkou zápisu. 

 

Usnesení č. 2/20/2022 

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 (záznamový systém pro ZM) 

5. Zpráva FV 

6. Zpráva KV 

7. Rozpočtová opatření 

8. Účetní závěrka a závěrečný účet města za rok 2021 

9. Schválení přijetí dotací 

10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku (Magdaléna, o.p.s.) 

11. Prezentace: energetický management 

12. Prezentace: studie MŠ a MěÚ 

13. Prezentace: memorandum o společném záměru s 1.SčV 

14. BOS s.r.o. - zpráva o stavu a hospodaření společnosti, vklad na nákup auta a ručení za 

úvěr 

15. DSO Svazková škola pod Skalkou – žádost o dotaci 

16. Zvolení přísedícího u Okresního soudu Praha-západ 

17. Pracovní skupina ZM pro Ambeat – dovolení členů 

18. Počet členů ZM 

19. Majetkové záležitosti: 

a. Finanční rozpočtové opatření ke stavbě VaK řad v ul. V Zahrádkách - ODLOŽENO 

b. Prodej pozemku parc. č. 370 v k.ú. Rymaně 

c. Prodej pozemku parc. č. 1937/54 v k.ú. MpB 

d. Prodej pozemku parc. č. 1965/256 v k.ú. MpB 

e. KSÚS - smlouva o spolupráci - kruhová křižovatka 

f. Nákup pozemku parc. č. 1316/17 v k.ú. MpB – ODLOŽENO 

 

Usnesení č. 3/20/2022 

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že všechna následující hlasování budou jmenovitá. 

 

Usnesení č. 4/20/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starostky o činnosti RM a MěÚ. 

 

 



Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 
Strana 2 (celkem 5) 

 

Usnesení č. 5/20/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o nástrojích umožňujících záznam hlasování a 

pořizování zápisů z jednání ZM. 

 

Usnesení č. 6/20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje časový limit pro zprávy Finančního a Kontrolního výboru v délce 
5 minut na zprávu + 5 minut na rozpravu.  
 
Usnesení č. 7/20/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Finančního výboru. 

 

Usnesení č. 8/20/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru. 

 

Usnesení č. 9/20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022. 

 

Usnesení č. 10/20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022. 

 

Usnesení č. 11/20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022. 

 

Usnesení č. 12/20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2022. 

 

Usnesení č. 13/20/2022 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy projednalo dne 22.6.2022 účetní závěrku účetní jednotky 

Město Mníšek pod Brdy za období 12/2021 s výrokem Schváleno. 

 

Usnesení č. 14/20/2022 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje Závěrečný účet města za rok 2021 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. 15/20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od Středočeského kraje na poskytování sociální 

služby na rok 2021 pro Domov pro seniory pod Skalkou smlouva S-0386/SOC/2022 navýšené 

dodatkem č. 2 ve výši 3.704.600 Kč na celkovou částku 7.409.200 Kč. 

 

Usnesení č. 16/20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon 

sociální práce ve výši 436.648 Kč. 
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Usnesení č. 17/20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí na akci Obnova 

aleje z Mníšku pod Brdy do Rymaně ve výši 80.223 Kč. 

 

Usnesení č. 18/20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí příspěvku ze státního rozpočtu prostřednictvím 

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

388.967,28 Kč. 

 

Usnesení č. 19/20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace MŠMT v rámci výzvy Adaptační skupiny pro děti 

cizince migrující z Ukrajiny 2022 ve výši 450.000 Kč. 

 

Usnesení č. 20/20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 

30.000 Kč společnosti Magdaléna, o.p.s. na provoz terénního programu Magdaléna – Mníšek pod 

Brdy. 

 

Usnesení č. 21/20/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o průběhu energetického managementu města. 

 

Usnesení č. 22/20/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o studii nového MěÚ v lokalitě Obora a o přípravě 

projektu pro výstavbu nové MŠ v lokalitě Obora. 

 

Usnesení č. 23/20/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o aktualizaci generelu vodovodů a kanalizací. 

 

Usnesení č. 24/20/2022 

Zastupitelstvo města souhlasí s prodloužením zasedání ZM do 22:30. 

 

Usnesení č. 25/20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Memoranda o společném záměru a budoucí Transakci 

mezi městem Mníšek pod Brdy a 1. SčV. 

 

Usnesení č. 26/20/2022 

Zastupitelstvo města souhlasí s prodloužením zasedání ZM do 22:45. 

 

Usnesení č. 27/20/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky hospodaření Brdské odpadářské společnosti s.r.o. 

za rok 2021 a za 1. čtvrtletí 2022. 

 

Usnesení č. 28/20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje jednorázový finanční vklad vratné jistiny do DSO TS Brdy a 

Hřebeny ve výši 606.000 Kč. 
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Usnesení č. 29/20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o ručení s Komerční bankou, a.s., kterou 

přejímá ručení za dluhy Brdské odpadářské společnosti, IČO: 11867345, ze smlouvy o úvěru ve 

výši 10.000.000,00 Kč reg. č. 99032785653 uzavřené dne 12. 01. 2022 s Komerční bankou, a.s. za 

účelem financování investičních nákladů, primárně nákupu 2 svozových vozů a dynamických vah. 

 

Usnesení č. 30/20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2022 z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP, 

prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Svazková škola pod Skalkou pro zhotovení technické 

studie výstavby Svazkové školy pod Skalkou. 

 

Usnesení č. 31/20/2022 

Zastupitelstvo města volí D.D., nar. ………….., bytem ………………………., jako přísedící Okresního 

soudu Praha – západ. 

 

Usnesení č. 32/20/2022 

Zastupitelstvo města jmenuje do pracovní skupiny Ambeat paní Andreu Midkiff a paní Terezu 

Středovou. 

 

Usnesení č. 33/20/2022 

Zastupitelstvo města souhlasí s prodloužením zasedání ZM do 22:50. 

 

Usnesení č. 34/20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a  

panem M.G., bytem ………………………,  na pozemek parc. č. 370 o výměře 45 m2, v kultuře zahrada, 

vedené na LV 10001 za cenu odborného posouzení tržní hodnoty pozemku v celkové hodnotě 

68.000 Kč. 

Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 

 

Usnesení č. 35/20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a 

manžely L. a Š.Z., bytem ………………………, na pozemek parc. č. 1937/54 o výměře 23 m2, orná 

půda odděleného geometrickým plánem č. 3156-23/2022 z pozemku 1937/8, vedené na LV 

10001, za cenu dle odborného posouzení tržní hodnoty pozemku,  v celkové hodnotě 92.000 Kč. 

Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 

 

Usnesení č. 36/20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a 

firmou CAG s.r.o. Kytín 19, IČ 25686925, na pozemek parc. č. 1965/256 o výměře 747 m2, ostatní 

plocha, manipulační plocha odděleného geometrickým plánem č. 3139-2/2022 z pozemku 

1965/179, vedené na LV 10001, za dohodnutou kupní cenu 903.870 Kč. 

Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 
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Usnesení č. 37/20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci 

„Okružní Křižovatka II/116 a III/11626 a rekonstrukce komunikací II/116, III/11626 a III/11624 

Mníšek pod Brdy I. a II. část“ mezi městem Mníšek pod Brdy a Krajskou správou a údržbou silnic 

Středočeského kraje, p. o. 

 

 

 

 

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

místostarostka     starostka 


