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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy  

č. 20 ze dne 22. 6. 2022 - anonymizovaný 
 

Den a místo konání: 22. 6. 2022, Pavilon ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 

 

Přítomní zastupitelé: Magdalena Davis (starostka), Dana Dalešická (místostarostka), Radko 

Sáblík (místostarosta, distančně), Petr Digrin, Pavel Grygar, Stanislav Jirota, Hana Kotoučová, 

Vlastimil Kožíšek, Markéta Nováková, Daniela Páterová, Marie Šretrová, Michal Trkan 

Omluveny: Šárka Slavíková Klímová, Andrea Midkiff 

Pozdější příchod: Milan Kotouč (19:40) 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 starostkou města Mgr. Magdalénou Davis, Ph.D., která 

přivítala přítomné zastupitele a občany. Dále informovala, že v souladu s jednacím řádem 

zastupitelstva města je umožněna distanční účast zastupitelů. 

Předsedající dále konstatovala, že přítomno je 12 zastupitelů, přičemž 1 je připojen distančně 

(Radko Sáblík) a 11 je přítomno v sále. Kvórum pro usnášeníschopnost je 8 zastupitelů, takže 

zastupitelstvo je usnášení schopné. 

Předsedající dále sdělila, že zasedání je nahráváno a streamováno on-line a spojkou pro 

komunikaci s distančně připojeným zastupitelem je vedoucí odboru kanceláře starostky Luboš 

Kožíšek. 

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise 

Ověřovateli zápisu byli navrženi Petr Digrin a Pavel Grygar, kteří oba souhlasili, a návrhová 

komise ve složení Hana Kotoučová a Dana Dalešická, které taktéž souhlasily. 

Zapisovatelkou pro pořízení zápisu ze zasedání ZM byla určena Dina Rišianová. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

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. 

PRO 12 PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení bylo přijato.  
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1. Schválení programu zasedání 

Starostka seznámila přítomné s programem, který zastupitelé před týdnem obdrželi, s 

dotazem, zda má někdo ze zastupitelů připomínky anebo žádá o doplnění programu. Starostka 

navrhla odložení bodů 19.a a 19.f a doplnění RO č. 11 (z důvodu získání dotací) k bodu 7. 

Nebyly vzneseny žádné další připomínky. 

Hlasovalo se o upraveném programu zasedání ZM: 

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 

PRO 12 PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Z důvodu distanční účasti jednoho zastupitele starostka navrhla, aby všechna následující 

hlasování byla jmenovitá. O návrhu se hlasovalo: 

Usnesení č. 3/20/2022 

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

PRO 12 PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení bylo přijato.  
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2. Veřejná schůze 

V 18:10 byl zahájen vymezený čas 30 minut pro veřejnou schůzi. 

Prostor dostali přítomní občané. Nebyl položen žádný dotaz. Slovo dostali zastupitelé. 

Zastupitel Kožíšek: v souvislosti s pokládáním elektrických kabelů na Hladovém vrchu nyní byl 

uzavřen provoz komunikace po dobu cca 2 týdnů, očividně ještě není hotovo – plánuje se další 

uzavření? 

Starostka: řeší se to, město není s jednáním zhotovitele spokojeno, obyvatelé ani nebyli 

předem informování o plánované uzavírce, ačkoliv to měl zhotovitel za povinnost. 

Místostarostka Dalešická: na sociálních sítích se objevily informace od některých zastupitelů 

o tom, že město nečerpalo dotace, které mohlo. 

Zastupitel Digrin: město málo čerpalo dostupné dotace, zejména dotace investičního 

charakteru, a v některých případech město žádalo, ale neúspěšně. 

Starostka: z finanční analýzy p. Tesaře, kterou zastupitelé obdrželi, vyplývá, že město 

v posledních 4 letech investovalo cca 199 mil. Kč a tyto investice byly skvěle finančně kryté (ze 

41 % kryto investičními dotacemi). 

Zastupitelka Šretrová: analýza p. Tesaře také sděluje, že bylo možno investovat více peněz, a 

tím, že se neinvestovaly, ztratily na hodnotě. 

Zastupitelka Šretrová: už máme směněný pozemek pod svazkovou školu? 

Starostka: ne, nyní je na církvi, aby směnu zapsala do katastru. 

Místostarostka Dalešická: žádá zastupitele Digrina o zpracování přehledu dotací, které město 

mohlo čerpat, ale nečerpalo. 

Zastupitel Digrin: z analýzy p. Tesaře také vyplývá, že za posledních 8 let město lámalo 

investiční rekordy, přičemž nejslabší byly poslední 2 roky, protože město nezískalo dotační 

prostředky 

Starostka: to je dáno tím, že se nyní nacházíme v mezidotačním období a řada dotací byla 

pozdržena v důsledku pandemie covidu-19 a nyní v souvislosti s válkou na Ukrajině – řada 

dotací nebyla vypsána vůbec anebo odložena. Navíc z grafů analýzy také vyplývá, že po 

velkých investičních akcích (jako byl např. i Pavilon) jsou v následujících letech snížené 

investiční možnosti města, např. v důsledku splácení dluhu. 

Zastupitelka Nováková: u zdravotního střediska chybí šipka pod cedulí „parkoviště“. OSMI, 

Kuntová: děkuje za podnět, bude doplněno. 

Zastupitel Trkan: upozornil na špatný stav komunikací, který trápí mnoho občanů. Měl by se 

kromě ceny klást důraz i na rychlost. 

OSMI, Kuntová: některé komunikace již byly v poslední době opraveny (např. Ke Škole, 

Nádražní) a brzy budou následovat další (dokončení Ke Škole, ul. Komenského, Řevnická a 

další). 

Zastupitel Digrin: dotaz na stav opravy ul. Lhotecké. 

Starostka: město obdrželo nabídky, proběhne hodnocení nabídek a výběr zhotovitele. OSMI, 

Kuntová: oprava bude zahájena od příštího týdne. 

Občan, pan K.: obsáhlejší sdělení, např. zavedení vodovodu u rybníka až po 4 letech, žádné 

opravy komunikací, stížnost na svoje bydlení – důchodce žijící mezi krysami, zdravotní 

problémy atd. 
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Zastupitelka Šretrová: do kdy zůstane umístěna májka? OKS, Kožíšek: bude se deinstalovat 

zrovna zítra (kvůli časovým možnostem hasičů). 

 

Nebyly položeny žádné další dotazy. Veřejná schůze byla ukončena v 18:34. 

 

3. Zpráva starostky o činnosti RM a MěÚ 

Starostka přednesla zprávu o činnost rady města a městského úřadu za období od posledního 

zasedání ZM, přičemž vyzdvihla některé informace: pokračuje projekt řízení kvality zahrnující 

energetický management města (dnes na programu ZM), připravují se volby do zastupitelstev 

obcí a 1/3 senátu; OKS se nadále věnuje agendě související s pomocí ukrajinským uprchlíkům 

(nyní registrováno 127 osob), zajišťuje kulturní akce a činnost knihoven; FO se připravoval na 

závěrečné přezkoumání hospodaření za rok 2021, proběhly veřejnosprávní kontroly 

příspěvkových organizací, sestavoval závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2021; OSMI 

realizoval/připravoval řadu investičních akcí, např. vodovodní řad v ul. Za Rybníky, zahájení 

stavby vodovodu v ul. Na Madlenkách, oprava krovu, střešního pláště a stropních trámů 

objektu budovy MěÚ, příprava opravy mostu přes Bojovský potok, chodník v ulici Čisovická - 

proběhlo setkání s občany a nyní probíhá úprava projektu, ulice Komenského - proběhlo 

setkání s občany a byla odeslána žádost o stanovisko dopravní policie, veřejné osvětlení (ul. 

Jana Šťastného, Nádražní) a další. 

Proběhla rozprava. 

E.N.: dotaz k opatřením v ul. Komenského – o jakou jednosměrku se jedná? 

Starostka: na žádost občanů prověřujeme možnost otočení jednosměrky v ul. Čisovická a 

zjednosměrnění části ul. Komenského (úzká spodní část). Byla odeslána žádost na dopravní 

policii k vyjádření a vydání stanoviska (nové dopravní značení a otočení jednosměrky). 

Zastupitel Kožíšek: dotaz na kamerový systém ve městě. 

Starostka: město získalo další dotaci na rozšíření městského kamerového systému. Kamerový 

systém se využívá, pomohl např. při řešení dopravní nehody apod. 

 

Nebyly položeny žádné další dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

Usnesení č. 4/20/2022 

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

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PRO --- PRO --- PRO 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO PRO --- PRO PRO 

PRO 12 PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení bylo přijato.  
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4. Plnění úkolů ze ZM (záznamový systém pro ZM) 

V rámci plnění úkolu uloženého na předchozím zasedání ZM představil vedoucí OKS Luboš 

Kožíšek výsledky průzkumu trhu, který provedl v oblasti nabídek na různé možnosti, jak 

zaznamenávat hlasování zastupitelů a pořizovat zápis z jednání ZM. Vedoucí OKS doporučuje 

vyzkoušet aplikaci Usnesení.cz (k dispozici je bezplatně na 3 měsíce), která se jeví z hlediska 

našich podmínek jako nejvhodnější varianta. Jinak existují ještě aplikace pouze na převod 

mluveného slova na text, nicméně v našem případě (rušivé prvky, šumy, povinnost hovořit do 

mikrofonu atd.) je výsledek nejistý. 

Proběhla rozprava. 

Zastupitelka Kotoučová: poděkovala za zpracování úkolu a dotázala se, zda lze aplikaci v rámci 

zkušebního provozu vyzkoušet již na příštím ZM? Luboš Kožíšek: domnívá se, že nikoliv, že se 

jedná o vyzkoušení funkcí „nanečisto“. Pokud by se zastupitelé pro některou verzi rozhodli, lze 

dát tuto položku do rozpočtu na příští rok. 

Zastupitel Grygar: aplikace Usnesení.cz se mu jeví dobrá, vyzkoušel by ještě aplikaci Newton 

Dictate (zkušební verzi) na záznamu z některého ze starších zasedání ZM a uvidí se, jak kvalitní 

bude výsledek. 

Zastupitelka Šretrová: o jakých penězích se bavíme? 

Vedoucí OKS Kožíšek: 60-70 tisíc. 

Starostka: souhlasí - vyzkoušíme a podáme zprávu. 

Nebyly položeny žádné další dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

Usnesení č. 5/20/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o nástrojích umožňujících záznam hlasování 

a pořizování zápisů z jednání ZM. 

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PRO --- PRO --- PRO 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO PRO --- PRO PRO 

PRO 12 PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

Následovaly zprávy Finančního a Kontrolního výboru. Starostka navrhla hlasovat o časovém 
limitu pro Zprávy FV a KV v délce 5 min. na přednesení zprávy + 5 min. na následnou rozpravu.  
Hlasovalo se o návrhu:  

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.  

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO PRO PRO PRO 
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Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PRO --- PRO --- PRO 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO PRO --- PRO PRO 

PRO 12 PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

Místostarosta Sáblík se vzdálil v 19:00. Přítomno 11 zastupitelů. 

 

5. Zpráva FV 

Předseda Finančního výboru Stanislav Jirota přednesl zprávu FV. Zastupitelé obdrželi zprávu 

z jednání FV č. 28 ze dne 13.6.2022, kde byla projednávána účetní závěrka a závěrečný účet 

města za rok 2021, rozpočtová opatření a stav oprav a investic. FV doporučuje ZM schválit 

účetní závěrku a závěrečný účet města bez výhrad. 

Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

Usnesení č. 7/20/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Finančního výboru. 

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PRO --- PRO --- PRO 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO --- --- PRO PRO 

PRO 11 PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

6. Zpráva KV 

Předseda Kontrolního výboru Petr Digrin přednesl zprávu KV. Zastupitelé obdrželi zprávy 

z jednání KV č. 24 až 27. 

Petr Digrin zdůraznil následující body z předložených zápisů KV: 

- při jakýchkoliv žádostech o odkup pozemku musí vždy rozhodnout ZM, nikoliv jen RM, 

přestože by bylo stanovisko RM zamítavé. Nápravné opatření: veškeré žádosti o odprodeje, 

které ze zákona přísluší zastupitelstvu, RM vždy postoupí ZM. Starostka: již bylo napraveno – 

bod byl předložen na minulém zasedání ZM (jako bod 18 k - nesouhlas se záměrem prodeje 

pozemku parc.č. 2092/1 v k.ú. MpB). 

- při zadávání zakázek malého rozsahu město nedodržuje vlastní interní směrnice, byť 

neporušuje zákon, např. v případě nákupu nádob od firmy Komwag, která byla oslovena 

napřímo (porušení vnitřní směrnice – povinnost oslovit vícero potenciálních dodavatelů; 

případně mohla RM udělit výjimku). Starostka: cituje směrnici: zadavatel se musí řídit směrnicí 
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vyjma VZMR v případě, že poptávané plnění poskytuje z vyjmenovaných důvodů pouze jeden 

určitý dodavatel, anebo by jiné provedení veřejné zakázky bylo mimořádně technicky náročné, 

nehospodárné nebo jinak nevhodné – konzultováno s právníkem – město používalo stávající 

nádoby od tohoto konkrétního dodavatele, takže bylo logické oslovit opět tohoto dodavatele, 

zároveň to splňuje princip hospodárnosti. Petr Digrin: není to jediný dodavatel v ČR, a i 

navzdory časové tísni mělo být osloveno více dodavatelů pro zjištění ceny, anebo udělena 

výjimka – doporučení pro příště. Starostka: s tímto závěrem nesouhlasí z výše uvedených 

důvodů. 

- obdobný případ: zakázka na PD na nový MěÚ a MŠ - bylo zadáno napřímo Atelieru Tsunami. 

Starostka: toto platí o studii, ale zakázka na PD se soutěžila. Vnitřní směrnice umožňuje zadání 

napřímo jednomu dodavateli, a to z důvodu systémové návaznosti – dopracování toho, na co 

již proběhla veřejná soutěž. Petr Digrin nesouhlasí: jedná se o objekt zcela jinak vyhlížející a na 

jiném místě (oproti původní soutěži umístěno výše na místě současného MKS). Starostka 

požádá právníka, aby k tomu vypracoval doporučení. 

- kavárna v pavilonu byla pronajata bez odviseného záměru. Starostka: bylo přijato nápravné 

opatření, již odviseno. 

- 3 zakázky napřímo zadané společnosti 1.SčV – opět obcházení vnitřní směrnice – musí být 

soutěženo. Dodané zdůvodnění OSMI (ve smlouvě o provozování s 1.SčV je uvedeno, že bude 

udržovat majetek) je irelevantní. Starostka: rovněž předložíme právníkovi k vyjádření. 

 

Zastupitelka Nováková se vzdálila v 19:21. Přítomno 10 zastupitelů. 

 

Nebyly položeny žádné dotazy ke zprávě KV. Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

Usnesení č. 8/20/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru. 

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PRO --- PRO --- --- 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO --- --- PRO PRO 

PRO 10 PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

Zastupitelka Nováková se vrátila v 19:23. Přítomno 11 zastupitelů. 

Místostarosta Sáblík se vrátil v 19:25. Přítomno 12 zastupitelů. 
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7. Rozpočtová opatření 

Vedoucí FO Ing. Dupalová představila obsah předložených rozpočtových opatření: 

RO č. 8: příspěvek obcím na zmírnění dopadu zákona o kompenzační bonusu pro rok 2021, 

dotace DpS na zajištění sociálních služeb (průtoková dotace) 

RO č. 9: dotace na výkon sociální práce 

RO č. 10: navýšeny investice na veřejné osvětlení Rymaně – Višňovka (přesun ze schodolezu 

ve zdravotním středisku a přesun z opravy fasády MěÚ), navýšení rozpočtu na územní 

studie, navýšení rozpočtu pro SDH Mníšek pod Brdy (smlouvy s obcemi), prodej části 

pozemku 1965/179 - vedle ČOV, dotace DpS na zajištění sociálních služeb, vratná jistina na 

nákup malého svozového vozidla pro DSO Brdy a Hřebeny, příspěvek pro o.p.s. Magdaléna 

na terénní činnost 

RO č. 11: dotace MŽP - Obnova aleje z MpB do Rymaně, dotace MŠMT - Adaptační skupiny 

pro děti cizince migrující z Ukrajiny 

Proběhla rozprava. 

Zastupitel Grygar: z RO č. 10 by měla být odstraněna položka na nákup pozemku č. parc. 

1316/17 pod kruhovým objezdem, když byl tento bod v rámci dnešního programu ZM odložen. 

Vedoucí FO Dupalová: ano, bude upraveno. 

Zastupitel Digrin: dotaz na územní studie – zda se všechny zadají, zpracují a zaplatí letos? 

Starostka: ano, je to v plánu, zejm. ty studie, na které se váže získání dotací. 

Nebyly položeny žádné další dotazy. O RO se hlasovalo en bloc: 

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PRO --- PRO --- PRO 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO PRO --- PRO PRO 

PRO 12 PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení níže byla přijata. 

 

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. 
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8. Účetní závěrka a závěrečný účet města za rok 2021 

Vedoucí FO Ing. Dupalová shrnula: výnosy příjmů byly příznivější, než se očekávalo; byl nově 

založen DSO TS Brdy a Hřebeny; všechny příspěvkové organizace kromě DpS měly kladný 

hospodářský výsledek; při přezkoumání hospodaření krajským úřadem byly zjištěny 

nedostatky, byla přijata nápravná opatření - jednalo se o méně závažné nedostatky, a proto 

může ZM schválit ZÚ bez výhrad. 

Proběhla rozprava. 

Zastupitelka Šretrová: požádala o zaslání výsledků jednotlivých příspěvkových organizací. 

Vedoucí FO pošle e-mailem. 

Nebyly položeny žádné další dotazy. O usneseních se hlasovalo en bloc: 

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PRO --- PRO --- PRO 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO PRO --- PRO PRO 

PRO 12 PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení níže byla přijata. 

 

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. 

 

9. Schválení přijetí dotací 

Vedoucí FO Ing. Dupalová představila jednotlivé získané dotace. 

Nebyly položeny žádné dotazy. O přijetí dotací se hlasovalo en bloc: 

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PRO --- PRO --- PRO 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO PRO --- PRO PRO 

PRO 12 PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení níže byla přijata. 
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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. 

 

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. 

 

Zastupitel Kotouč se dostavil na zasedání ZM v 19:40. Přítomno 13 zastupitelů. 

 

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

Starostka představila žádost o.p.s. Magdaléna o finanční příspěvek ve výši 30.000 Kč na terénní 

program a dodala, že Magdalena, o.p.s. dosud nikdy nežádala město o příspěvek na 

poskytované služby. 

Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

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. 

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PRO PRO PRO --- PRO 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO PRO --- PRO PRO 

PRO 13 PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení bylo přijato.  
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11. Prezentace: energetický management 

Mgr. Kamil Novotný odprezentoval průběžné výsledky energetického managementu města. 

Jedná se o projekt finančně podpořený dotací z OPZ výzva 109. Shrnutí: vznikla pozice 

energetického manažera, proběhl sběr dat, došlo ke zprovoznění softwaru pro EM, byla 

vypracována analýza dat, nyní se připravuje tvorba směrnic a nastavení procesů, cílem je 

získání certifikace dle normy ISO 50 001. 

Proběhla rozprava. 

Zastupitelka Kotoučová: dotaz na zkušenosti s tímto projektem v jiných obcích – reálný a 

hmatatelný příklad. Novotný: v rámci Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) 

je Mníšek v kontaktu s dalšími obcemi a všude se ukazuje důležitost energetických opatření, 

bude to hrát stále větší roli s aktuálním zdražováním energií. 

Starostka: z grafu vyplývá, že největšími spotřebiteli energií jsou DpS a ZŠ Komenského 420 – 

na ně bude potřeba se v budoucnu soustředit; členství v organizaci SEMMO je přínosné – 

sdílení zkušeností. 

Zastupitel Kožíšek: energetické úspory se řešily již před cca 10 lety, byl vypracován projekt na 

fotovoltaiku, avšak tehdy to bylo cenově nedostupné. 

Zastupitel Jirota: město se před lety při převzetí budovy DpS od státu zavázalo k provozování 

domova po dobu 50 let, avšak pokud by se výhledově ukázalo, že zvýšené ceny za energie 

nebude reálné zaplatit, tak by navrhoval vrátit DpS zpět státu, a to formou daru (stát musí 

převzít jakýkoliv dar). 

Nebyly položeny žádné další dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

Usnesení č. 21/20/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o průběhu energetického managementu 

města. 

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

ZDRŽELA SE PRO PRO --- PRO 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO PRO --- PRO PRO 

PRO 12 PROTI 0  ZDRŽELI SE 1 (Kotoučová, během hlasování se vzdálila) 

Usnesení bylo přijato.  

 

12. Prezentace: studie MŠ a MěÚ 

Ing. arch. Ježek z Atelieru Tsunami krátce představil společnost Atelier Tsunami a dále projekt 

nové MŠ a MěÚ na Oboře. Obojí je naceněno ve variantách pasivní budova a energeticky 

úsporná budova. MŠ má dvě třídy a vlastní stravování. 

Starostka doplnila, že vzhledem k dotačním příležitostem (očekává se vyhlášení dotací IROP 

na podporu mateřských škol, specifický cíl 4.1) a naléhavější potřebě města (setrvale 

nedostatečná kapacita v MŠ + příliv ukrajinských dětí) se prioritou stala MŠ, nikoliv MěÚ. 

Proběhla rozprava. 
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Zastupitel Trkan: dotaz na vypořádání vztahů se svazem chovatelů, který má od města 

pronajatý pozemek v místě budoucí zahrady MŠ. Starostka: jednání s chovateli probíhá, je 

konstruktivní, v případě realizace výstavby MŠ město nabídne chovatelům jiný prostor. 

Zastupitel Trkan: dotaz, zda byl vzat v potaz příkrý sklon zahrady MŠ? Arch. Ježek: MŠ je 

koncipována jako dvoupodlažní budova zaříznutá do svahu – s terénem se pracuje. 

Zastupitelka Šretrová: v původním plánu svazkové školy bylo i zahrnutí MŠ – proč tomu tak 

není? 

Starostka: ukázalo se, že nároky na svazkovou školu jsou natolik vysoké, že se tam MŠ nevejde, 

navíc část území je poddolovaná, takže má jisté limity. 

Místostarostka Dalešická: ostatní obce ve svazku mají primárně potřebu zajištění školní 

docházky (zejm. 1. stupeň) – základní vzdělávání proto dostalo přednost. 

Starostka: pozemek na Oboře je dle ÚP jediným pozemkem ve městě, kam lze umístit MŠ o 2 

třídách – snaha města maximalizovat využití pozemků pro aktuální potřeby města. 

Zastupitelka Šretrová: zastává názor, že by oboje mělo být umístěno v 1 areálu, a zdůrazňuje, 

že je stále velký problém v Mníšku i v okolních obcích s umisťováním dětí do MŠ. Informace o 

procesu přípravy projektu MŠ měla být zastupitelům sdělována průběžně. 

Zastupitel Digrin: rovněž postrádá průběžné informace o přípravě projektu MŠ, nyní jsou 

zastupitelé postaveni před hotovou věc, přičemž by bývali mohli přispět více, kdyby měli 

podklady a informace dřív. 

Zastupitel Digrin: navrhuje, že nyní bude zpráva vzata na vědomí, ale žádá pracovní setkání za 

účelem dohody na konceptu svazkové školy a MŠ – obeznámení s veškerými detaily a diskuse 

za účelem konsenzu. Starostka: souhlasí – svolá pracovní jednání pro širší diskusi zastupitelů. 

Zastupitelka Šretrová: ještě upozorňuje na nevhodnost vnitřního uspořádání MŠ – vstup na 

zahradu přes ložnici. 

Zastupitelka Páterová: potvrzuje, že by se od teď ráda účastnila procesu a přispěla svými 

zkušenostmi. 

Místostarostka Dalešická: pošle pozvánku zastupitelům na jednání DSO svazková škola. 

Nebyly položeny žádné další dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

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. 

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PRO PRO PRO --- PRO 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO PRO --- PRO PRO 

PRO 13 PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení bylo přijato.  
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13. Prezentace: memorandum o společném záměru s 1.SčV 

Ing. Zrostlík (VRV a.s.) prezentoval aktualizaci generelu vodovodů a kanalizací. 

Proběhla krátká doplňující rozprava a následně se hlasovalo o návrhu usnesení: 

Usnesení č. 23/20/2022 

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

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PRO PRO PRO --- PRO 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO PRO --- PRO PRO 

PRO 13 PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

Starostka navrhla hlasovat o prodloužení ZM do 22:30. O návrhu se hlasovalo: 

Usnesení č. 24/20/2022 

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

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PRO PRO PRO --- PROTI 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO PRO --- PRO PRO 

PRO 12 PROTI 1  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

Zastupitel Jirota opustil zasedání ve 21:45. Přítomno 12 zastupitelů. 

Zastupitel Kotouč opustil zasedání ve 21:55. Přítomno 11 zastupitelů. 

 

Dále dostal slovo Ing. Morávek (1. SčV, a.s.), který představil koncept společného záměru a vizi 

budoucí transakce: společnost 1. SčV oslovila všechny obce, se kterými je v současnosti ve 

smluvním vztahu ohledně provozování vodohospodářské infrastruktury, a navrhuje budoucí 

změnu vlastnických poměrů v 1. SčV formou odkupu finančního podílu obcemi tak, aby získaly 

většinový podíl (51% a více). Memorandum je nezávazné a nezakládá závazek do společnosti 

vstoupit, je nyní pouze informací pro 1.SčV o tom, zda má město zájem se zapojit a zda má být 

zahrnuto v rámci dalšího rozvoje tohoto modelu spolupráce, který je pro obce výhodnější. 

Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení: 
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Usnesení č. 25/20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Memoranda o společném záměru a budoucí 

Transakci mezi městem Mníšek pod Brdy a 1. SčV. 

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO PRO PRO --- 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PRO --- PRO --- PRO 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO PRO --- PRO PRO 

PRO 11 PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

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

úvěr 

Výkonný ředitel BOS s.r.o., Mgr. Jan Marek, přednesl zprávu o stavu a hospodaření společnosti 

za rok 2021 a za 1. čtvrtletí 2022 – výsledky odpovídají předpokladům. Připravuje se systém 

door-to-door. 

Proběhla krátká rozprava mezi zastupitelem Digrinem a panem Markem ohledně výsledku 

hospodaření a cen. 

 

Zastupitelka Nováková opustila zasedání ve 22:25. Přítomno 10 zastupitelů. 

Zastupitel Kožíšek opustil zasedání ve 22:25. Přítomno 9 zastupitelů. 

 

Z časových důvodů starostka navrhla hlasovat o prodloužení ZM do 22:45. O návrhu se 

hlasovalo: 

Usnesení č. 26/20/2022 

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

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO PRO PRO --- 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

ZDRŽELA SE --- --- --- --- 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO PRO --- PRO PRO 

PRO 8  PROTI 0 ZDRŽELI SE 1 

Usnesení bylo přijato.  

 

Dále starostka informovala o tom, že BOS s.r.o. má v plánu zakoupit menší svozové vozidlo v 

hodnotě cca 3,5 mil. Kč pro svoz směsného komunálního odpadu a dále dva vážní systémy v 

celkové hodnotě cca 1 mil. Kč. Financování bude zajištěno z 80% z úvěru u KB a z 20% vlastní 
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spoluúčastí (cca 900.000 Kč), a proto je nutné vložit do BOS vratnou jistinu prostřednictvím 

DSO TS Brdy a Hřebeny – výše jistiny je pro Mníšek vypočítána na 606.000 Kč (tj. 100 Kč/obyv.). 

V případě získání dotace ze SFŽP bude možné vložené prostředky vrátit do DSO a poté 

jednotlivým obcím. 

 

Následně starostka předložila návrh na změnu v ručení úvěru na svozové popelářské vozy u KB 

pro společnost BOS s.r.o., a to z fyzických osob jednatelů BOS s.r.o. na obce s největším 

majetkovým podílem ve svazku DSO TS Brdy a Hřebeny, tj. Mníšek pod Brdy (49,4 % podíl 

majetku DSO) a Nový Knín (16,9% podíl majetku DSO). Za úvěr v současnosti ručí oba jednatelé 

BOS s.r.o., kteří jsou zároveň starostové Mníšku pod Brdy a Nového Knína. V případě, že by 

nastala povolební změna ve vedení měst, jsou jednatelé vystaveni nebezpečí, že budou ručit 

za neplnění podmínek úvěru i v případě, že již nebudou schopni ovlivňovat odpadovou politiku 

města. Ručení jednateli bylo v úvodu zvoleno proto, že nebylo možné zajistit včasné 

projednání v zastupitelstvech obcí před uzavřením úvěru. 

Nebyly položeny žádné dotazy. 

 

Před hlasováním starostka oznámila svůj střet zájmů jakožto jednatelky BOS s.r.o. a 

předsedkyně DSO TS Brdy a Hřebeny. 

O 3 usneseních níže se následně hlasovalo en bloc: 

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO ZDRŽELA SE PRO PRO --- 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PRO --- --- --- --- 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO PRO --- PRO PRO 

PRO 8  PROTI 0  ZDRŽELI SE 1 

Usnesení níže byla přijata. 

 

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. 
 

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. 
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15. DSO Svazková škola pod Skalkou – žádost o dotaci 

Místostarostka Dalešická představila záměr DSO Svazková škola pod Skalkou na podání žádosti 

o dotaci na realizaci studie budoucí svazkové školy. Získat lze dotaci ve výši až 540.000 Kč. 

Povinnou přílohou k žádosti je doložení souhlasného usnesení zastupitelstev všech členských 

obcí svazku. Předpokládaná celková částka na zpracování studie se pohybuje okolo 3 mil. Kč. 

Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

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. 

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO PRO PRO --- 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PRO --- --- --- --- 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO PRO --- PRO PRO 

PRO 9  PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

16. Zvolení přísedícího u Okresního soudu Praha-západ 

Předsedkyně Okresního soudu Praha-západ požádala o volbu přísedících a doporučila 

opětovné zvolení stávající přísedící paní D.D. 

Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

Usnesení č. 31/20/2022 

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

Okresního soudu Praha – západ. 

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO PRO PRO --- 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PRO --- --- --- --- 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO PRO --- PRO PRO 

PRO 9  PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení bylo přijato. 
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17. Pracovní skupina ZM pro Ambeat – dovolení členů 

Zastupitel Trkan (člen pracovní skupiny) shrnul: na minulém zasedání ZM vznikla pracovní 

skupina, která se od té doby sešla celkem 4x, po odstoupení 2 členů (Davis, Jirota) má nyní 3 

členy a je potřeba dovolit zbývající 2 členy. Nedořešené body: aktualizace Zásad pro spolupráci 

města s developery, příprava studií (dopravní a srážkových vod) a posouzení přínosu projektu 

zejm. v sociální oblasti. 

Byl vznesen návrh na doplnění členů do pracovní skupiny: zástupce sociální oblasti (ředitelka 

DpS Tereza Středová) a zastupitelka Andrea Midkiff. 

Starostka doplnila: z pracovní skupiny rezignovala, aby byla zajištěna nezávislost pracovní 

skupiny, jakožto statutární zástupce města se stejně musí jednání s investorem účastnit. 

Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

Usnesení č. 32/20/2022 

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

Terezu Středovou. 

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO PRO PRO --- 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PRO --- --- --- --- 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO PRO --- PRO PRO 

PRO 9  PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

Starostka navrhla z časových důvodů hlasovat o prodloužení do 22:50. O návrhu se hlasovalo: 

Usnesení č. 33/20/2022 

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

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO PRO PRO --- 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PRO --- --- --- --- 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO PRO --- PRO PRO 

PRO 9  PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 

Usnesení bylo přijato.  
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18. Počet členů ZM 

Starostka shrnula: k tomuto tématu proběhla diskuze již na dubnovém zasedání ZM a dále na 

pracovní schůzce zastupitelů 18.5.2022. Z porovnání počtu zastupitelů v téměř 80 obcích ČR 

vyplývá, že průměrný počet zastupitelů v obcích s podobným počtem obyvatel jako má Mníšek 

pod Brdy je 19. Mníšek má tedy podprůměrný počet zastupitelů a zastupitelnost jednotlivých 

skupin obyvatel tím klesá. RM věc projednala a usnesením č. 30-138/2022 doporučila navýšit 

počet zastupitelů na 19 nebo 17 zastupitelů. 

Nebyly položeny žádné dotazy. Starostka navrhla hlasovat nejprve o navýšení na 19 

zastupitelů. 

Zastupitelka Šretrová vznesla protinávrh – 15 zastupitelů. 

Nejprve se hlasovalo o protinávrhu: 

Zastupitelstvo města stanovuje počet členů Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy pro volební 

období 2022 – 2026 na 15 zastupitelů. 

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PROTI ZDRŽELA SE PRO ZDRŽEL SE --- 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PRO --- --- --- --- 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO PROTI --- PRO ZDRŽEL SE 

PRO 4  PROTI 2 ZDRŽELI SE 3 

Usnesení nebylo přijato.  

 

Dále se hlasovalo o návrhu na navýšení počtu zastupitelů na 19: 

Zastupitelstvo města stanovuje počet členů Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy pro volební 

období 2022 – 2026 na 19 zastupitelů. 

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

ZDRŽELA SE PRO PROTI ZDRŽEL SE --- 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PROTI --- --- --- --- 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PROTI PRO --- PROTI ZDRŽEL SE 

PRO 2  PROTI 4 ZDRŽELI SE 3 

Usnesení nebylo přijato.  
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Dále se hlasovalo o návrhu na navýšení počtu zastupitelů na 17: 

Zastupitelstvo města stanovuje počet členů Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy pro volební 

období 2022 – 2026 na 17 zastupitelů. 

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO ZDRŽEL SE PRO --- 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PROTI --- --- --- --- 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PROTI PRO --- PROTI ZDRŽEL SE 

PRO 4  PROTI 3 ZDRŽELI SE 2 

Usnesení nebylo přijato. 

 

19. Majetkové záležitosti: 

O bodech 19. b, c, d, e se hlasovalo en bloc: 

Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota 

PRO PRO PRO PRO --- 

Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková 

PRO --- --- --- --- 

Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan 

PRO PRO --- PRO PRO 

PRO 9  PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 

Usnesení níže byla přijata. 

 

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

 

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

RM návrh prodeje projednala a doporučila usnesením č. 5-136/2022. 

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

RM návrh prodeje projednala a doporučila usnesením č. 7-136/2022. 

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. 

 

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

RM návrh prodeje projednala a doporučila usnesením č. 13-138/2022. 

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. 

 

e. KSÚS - smlouva o spolupráci - kruhová křižovatka 

Byl předložen návrh smlouvy zaslaný Krajskou správou údržby silnic (KSÚS) na budoucí 

spolupráci mezi městem a KSÚS pro vybudování okružní křižovatky na křižovatce Pražská a 

silnice 116 pod mostem D4 (z rozpočtu KSÚS) a průtahu městem v rozsahu Pražská – Dobříšská 

- Kytínská. Podpisem smlouvy s městem se pro KSÚS zvyšuje šance na získání finanční podpory 

od kraje na realizaci v roce 2023-24 (na etapy). Město musí mít připraveny finanční prostředky 

na doprovodné stavby, tj. zejm. obnovu řadů vodovodů a kanalizací, které vedou pod krajskou 

komunikací (z rezervy na obnovu VaK). 

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. 

 

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

 

 

Starostka se rozloučila, poděkovala zúčastněným, pozvala na Skaleckou pouť (23. a 24.7.2022) 

a sdělila, že příští zasedání ZM se bude konat v září. 

 

Zasedání zastupitelstva města bylo ukončeno ve 22:50. 

 

V Mníšku pod Brdy 22. 6. 2022 
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Zapsala: Mgr. Dina Rišianová 

 

 

Ověřovatelé:  

 

Ing. Petr Digrin, Ph.D.  v. r.    …………………………………………. 

 

 

 

Ing. Pavel Grygar v. r.      …………………………………………. 

 

 

 

Starostka:  

 

Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.  v. r.   …………………………………………. 


