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Usnesení ze zasedání 

Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 

č. 21 ze dne 14.9.2022 - anonymizováno 
 

Usnesení č. 1/21/2022 

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Šárku Slavíkovou Klímovou a Hanu Kotoučovou, 

návrhovou komisi ve složení Markéta Nováková a Radko Sáblík a Dinu Rišianovou zapisovatelkou 

zápisu. 

 

Usnesení č. 2/21/2022 

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 

5. Zpráva FV 

6. Zpráva KV 

7. Rozpočtová opatření 

8. Schválení přijetí dotací 

9. Mníšecká servisní s.r.o. - souhlas ZM s podáním žádosti o dotaci SFŽP na sanaci 

ekologické zátěže v bývalé Bažantnici 

10. Darovací smlouvy (Koncert pro les, Hasičský záchranný sbor), Fond zastupitelů 

11. Příspěvek na soukromé školky pro školní rok 2022/2023 

12. Program regenerace Městské památkové zóny Mníšek pod Brdy 

13. Aktualizace Generelu vodovodu a kanalizace 

14. Klimaticko-energetický plán 

15. Zásady města Mníšek pod Brdy pro spolupráci s investory 

16. Majetkové záležitosti: 

a. Žádost o odprodej pozemku parc. č. 2384/3 (nesouhlas) 

b. Schválení KS – pozemek parc. č. 1959/73 oddělený GP z pozemku parc. č. 1959/1 

c. Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě (V a K řad parc. č. 2910/3, 1156, 1202) 

17. Slavnostní zakončení 

 

Usnesení č. 3/21/2022 

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

 

Usnesení č. 4/21/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje časový limit pro zprávy Finančního a Kontrolního výboru v délce 5 

minut na zprávu + 5 minut na rozpravu. 

 

Usnesení č. 5/21/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Finančního výboru. 
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Usnesení č. 6/21/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru. 

 

Usnesení č. 7/21/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2022. 

 

Usnesení č. 8/21/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2022. 

 

Usnesení č. 9/21/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2022. 

 

Usnesení č. 10/21/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2022. 

 

Usnesení č. 11/21/2022 

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 - 3. část ve výši 

812.725 Kč. 

 

Usnesení č. 12/21/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od Středočeského kraje na poskytování sociální 

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

dodatkem č. 3 ve výši 5.001.800 Kč na celkovou částku 12.411.000 Kč. 

 

Usnesení č. 13/21/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí transferové dotace MŠMT pro ZŠ Komenského 420 v rámci 

Výzvy Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 ve výši 600.000 Kč.  

 

Usnesení č. 14/21/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí transferové dotace MŠMT pro ZŠ Komenského 420 v rámci 

Výzvy Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 ve výši 212.000 Kč.  

 

Usnesení č. 15/21/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí příspěvku ze státního rozpočtu prostřednictvím 

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

14.621,62 Kč. 

 

Usnesení č. 16/21/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na akci 

Omezení výskytu invazivního druhu bolševníku velkolepého - IV. etapa ve výši 135.239 Kč. 
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Usnesení č. 17/21/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním 

voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve výši 180.000 Kč. 

 

Usnesení č. 18/21/2022 

Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti společnosti Mníšecká servisní s.r.o., ve které je 

město Mníšek pod Brdy 50% podílníkem, o dotaci z 15. výzvy MŽP v rámci Cíle politiky 2, Priority 

1, Specifického cíle 1.6, Opatření 1.6.8 na sanaci ekologické zátěže Mníšek pod Brdy Halda, 

Bažantnice a okolí. 

 

Usnesení č. 19/21/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu mezi městem Mníšek pod Brdy (jako dárcem) a 

Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje (jako obdarovaným) ve 

výši 300.000 Kč. 

 

Usnesení č. 20/21/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu mezi městem Mníšek pod Brdy (jako dárcem) a 

J.T., M.Mus, IČ: 09581952 (jako obdarovaným) na finanční dar ve výši 15.000 Kč určený na 

uspořádání Koncertu pro les v Mníšku pod Brdy. 

 

Usnesení č. 21/21/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Mníšek pod 

Brdy na docházku dítěte do předškolního zařízení, které není zřízeno městem, na školní rok 

2022/2023. 

 

Usnesení č. 22/21/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje „Program regenerace Městské památkové zóny Mníšek pod Brdy 

na roky 2022–2031“. 

 

Usnesení č. 23/21/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizovaný generel vodovodu a kanalizace města Mníšek pod 

Brdy. 

 

Usnesení č. 24/21/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje Klimaticko-energetický plán města Mníšek pod Brdy. 

 

Usnesení č. 25/21/2022 

Zastupitelstvo města ustanovuje pracovní skupinu pro dopracování Zásad města Mníšek pod Brdy 

pro spolupráci s investory a pověřuje radu města předložením dopracovaného návrhu Zásad na 

prvním řádném zasedání ZM. 

Návrhy na členy pracovní skupiny budou zaslány asistentce starostky do 18.9.2022. 
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Usnesení č. 26/21/2022 

Zastupitelstvo města nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 2384/3 – o výměře 21 m2, v k.ú. 

Mníšek pod Brdy zapsaného v katastru nemovitostí vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský 

kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 10001 pro k.ú. Mníšek pod Brdy manželům 

P.S., bytem …………………….. a D.R.S., ……………………. 

 

Usnesení č. 27/21/2022 

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

Římskokatolickou farností, nám. F.X.Svobody č.p. 38, Mníšek pod Brdy,  IČ 47003197, na pozemek 

parc. č. 1959/73 o výměre 163 m2, ostatní plocha, jiná plocha  odděleného geometrickým plánem 

č. 3186-206/2022 z pozemku 1959/1, vedeném na LV 10001, za dohodnutou kupní cenu  

326.000 Kč. 

 

Usnesení č. 28/21/2022 

Zastupitelstvo města souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě ze dne 

19.10.2021 mezi městem a žadateli panem J.D., paní M.A., panem P.M., paní L.K. 

 

 

 

 

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

místostarostka     starostka 


