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Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy  

č. 1 ze dne 2. 11. 2022 
 

Den a místo konání: 2. 11. 2022, Pavilon ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 

Přítomní zastupitelé: Dana Dalešická, Magdalena Davis, Petr Digrin, Milan Kotouč, Hana 

Kotoučová, Luboš Kožíšek, Michal Kroutil, Bohumila Minaříková, Markéta Nováková, 

Daniela Páterová, Radko Sáblík, Ondřej Solnička, Marie Šretrová, Michal Trkan, Zdeněk 

Vyskočil 

 

* * * 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l8:00 hodin dosavadní 

starostkou města Mgr. Magdalénou Davis, Ph.D. (dále jen předsedající). Přítomno v sále 

bylo všech 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (prezenční 

listina je přílohou č. 1). Předsedající upozornila, že zasedání je nahráváno a streamováno 

on-line přenosem. 

 

Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů od právní moci usnesení soudu 

o návrzích na neplatnost volby kandidátů. Usnesení Krajského soudu v Praze bylo 

zveřejněno na úřední desce dne 18.10.2022 a zveřejněním nabylo právní moci. 

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na elektronické úřední desce Městského 

úřadu Mníšek pod Brdy zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní před 

konáním zasedání, a to od 26.10.2022. 

 

* * * 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že tajemnice přečetla slib: 

 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“  
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a jmenovitě vyzvala v abecedním pořadí členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením 

slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Zároveň převzali 

osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce. 

 Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

* * * 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Michala Trkana a Michala Kroutila. 

Zapisovatelkou pro pořízení zápisu z ustavujícího zasedání ZM byla určena Dina 

Rišianová. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy určuje ověřovateli zápisu Mgr. Michala 

Trkana a Michala Kroutila a zapisovatelkou zápisu Mgr. Dinu Rišianovou. 

PRO 15 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 1/1/2022 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Schválení programu 

 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu, který zastupitelé obdrželi před 

týdnem. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění. 

Před hlasováním dala prostor podnětům z publika: 

Pavel Jeřábek: starostce a místostarostce přinesl kytice a poděkoval za jejich práci. 

Předsedající následně dala hlasovat o navrženém programu. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje následující program ustavujícího 

zasedání: 

 

I.  Volba starosty a místostarosty/ů 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty/ů 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty/ů 

 

II. Volba členů rady města 

a) určení počtu členů rady města 

b) volba členů rady města 

 

III. Zřízení finančního výboru, volba předsedy a členů 

  a) zřízení finančního výboru a určení počtu jeho členů 
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b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba členů finančního výboru 

 

IV. Zřízení kontrolního výboru, volba předsedy a členů 

a) zřízení kontrolního výboru a určení počtu jeho členů 

b) volba předsedy kontrolního výboru 

  c) volba členů kontrolního výboru 

 

V. Zřízení osadního výboru Rymaně 

a) zřízení osadního výboru a určení počtu jeho členů 

b) volba předsedy osadního výboru 

c) volba členů osadního výboru 

 

VI. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (dle § 

72, zákon o obcích) 

 

VII. Určení zastupitele, který bude vykonávat určeného zastupitele v procesech 

pořizování územně plánovací dokumentace a případných změn stávající územně 

plánovací dokumentace pro město 

 

VIII. Pověření členů zastupitelstva města prováděním sňatečného obřadu 

 

IX. Rozpočtové opatření 

 

X. Formální rozdělení změny č. 1 ÚP na 3 části 

PRO 15 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 2/1/2022 bylo schváleno. 

 
* * * 

 

I. VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY/Ů 

 

a) určení počtu místostarostů 

Předsedající vyzvala k podávání návrhů na počet místostarostů. 

Návrhy:  

Zastupitel Digrin: navrhuje 2 místostarosty jako v minulých letech. 

Žádné další návrhy nebyly podány. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje zvolení 2 místostarostek. 

PRO 15 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 3/1/2022 bylo schváleno. 

 

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni 

Předsedající dále vyzvala k podávání návrhů na funkce, pro jejichž výkon budou členové 

zastupitelstva uvolněni. 

Návrhy: 
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Zastupitel Digrin: navrhuje 1 uvolněného místostarostu, výhledově předpokládají 2 

uvolněné místostarosty a 1 neuvolněného starostu, protože některé agendy budou 

přesunuty ze starosty na místostarosty – výhody ušetření finančních prostředků a 

decentralizace. 

Starostka: dotaz na časový horizont změny. 

Zastupitel Digrin: neuvolněný starosta bude plně pracovat, druhý místostarosta bude 

uvolněn cca za 3 měsíce. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 1 uvolněná funkce místostarosty 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy určuje tyto funkce, pro které budou členové 

zastupitelstva města uvolněni: 1 místostarosta. 

PRO 15 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 4/1/2022 bylo schváleno. 

 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty/ů 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na způsob hlasování.  

Zastupitelka Šretrová: navrhuje hlasovat veřejně a jmenovitě. 

 

Hlasování o návrzích usnesení postupně: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje způsob volby starosty a 

místostarostů veřejným hlasováním. 

PRO 15 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 5/1/2022 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje způsob volby starosty a 

místostarostů jmenovitým hlasováním. 

PRO 15 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 6/1/2022 bylo schváleno. 

 

d) volba starosty 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty/ky. 

Byly podány následující návrhy: 

Zastupitelka Kotoučová: navrhuje na starostu Petra Digrina. 

Zastupitelka Dalešická: v souladu s výsledkem voleb navrhuje Magdalenu Davis. 

Jiné návrhy nebyly podány. 

 

Hlasování nejprve o protinávrhu: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy volí starostkou města Mgr. Magdalénu Davis, Ph.D. 

Dalešická Davis Digrin Kotouč Kotoučová 

PRO ZDRŽELA SE ZDRŽEL SE PROTI ZDRŽELA SE 

Kožíšek Kroutil Minaříková Nováková Páterová 

PRO PRO ZDRŽELA SE ZDRŽELA SE ZDRŽELA SE 

Sáblík Solnička Šretrová Trkan Vyskočil 

ZDRŽEL SE ZDRŽEL SE PROTI ZDRŽEL SE ZDRŽEL SE 

PRO 3  PROTI  2 ZDRŽEL SE 10 

Usnesení nebylo přijato. 
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Hlasování o návrhu: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy volí neuvolněným starostou města Ing. Petra 

Digrina, Ph.D. 

Dalešická Davis Digrin Kotouč Kotoučová 

PROTI ZDRŽELA SE ZDRŽEL SE PRO PRO 

Kožíšek Kroutil Minaříková Nováková Páterová 

PROTI PROTI PRO PRO PRO 

Sáblík Solnička Šretrová Trkan Vyskočil 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 10 PROTI  3 ZDRŽEL SE 2 

Usnesení č. 7/1/2022 bylo schváleno. 

 

Po zvolení starosty převzal nově zvolený starosta vedení zasedání (dále veden jako 

„předsedající“). 

Dosavadní starostka Magdalena Davis poděkovala za uplynulé roky v roli starostky, Vše 

již napsala ve slově starostky v posledním Zpravodaji. Poděkovala kolegům z úřadu, 

zastupitelům Společně pro Mníšek, radním, kteří každých 14 dní zasedali a rozhodovali o 

důležitých věcech, místostarostu Radko Sáblíkovi a místostarostce Daně Dalešické. Dále 

poděkovala občanům Mníšku pod Brdy, kteří dávali podněty ke zlepšování prostředí ve 

městě, a vyzvala, aby v tom pokračovali i nadále. Novému vedení města popřála hodně 

štěstí a symbolicky předala nově zvolenému starostovi Petru Digrinovi seznam projektů, 

které odcházející vedení města připravilo, někde i s přidělenou dotací. Rádi budou 

s novým vedením na těchto projektech spolupracovat. 

Nově zvolený starosta Petr Digrin poděkoval všem, kteří jim dali důvěru a podporovali je, 

a přislíbil, že udělají všechno pro to, aby nezklamali. Doufá, že svojí prací přesvědčí i ty, 

kteří je nevolili. Rád by poděkoval zejména za 2 projekty, které budou určitě pokračovat 

– projekt svazkové školy a projekt sanace Bažantnice. Magdaleně Davis popřál hodně 

zdraví a štěstí v osobním i pracovním životě. 

Zastupitelka Šretrová poděkovala Magdaleně Davis za vedení města v uplynulém volební 

období a popřála hodně štěstí a zdraví. Slíbila, že se budou snažit, aby město prosperovalo 

minimálně tak, jako v předchozím období. Na závěr předala kytici. 

 

e) volba místostarosty/ů 

Volí se 1 (dlouhodobě) uvolněný a 1 (dočasně) neuvolněný místostarosta. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů nejprve na funkci uvolněného 

místostarosty a sám navrhl Danielu Páterovou. 

Další návrhy nebyly podány. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy volí uvolněnou místostarostkou Danielu 

Páterovou, DiS. 

Dalešická Davis Digrin Kotouč Kotoučová 

PRO PRO PRO PRO PRO 
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Kožíšek Kroutil Minaříková Nováková Páterová 

PRO PRO PRO PRO ZDRŽELA SE 

Sáblík Solnička Šretrová Trkan Vyskočil 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 1 

Usnesení č. 8/1/2022 bylo schváleno. 

 

Dále předsedající vyzval k podávání návrhů na 2. neuvolněnou pozici místostarosty: 

Zastupitel Trkan: navrhuje Hanu Kotoučovou. 

Zastupitelka Dalešická: navrhuje Michala Trkana. 

Michal Trkan nabídku nepřijímá z důvodu koaliční dohody. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy volí neuvolněnou místostarostkou Ing. Hanu 

Kotoučovou, Ph.D. 

Dalešická Davis Digrin Kotouč Kotoučová 

PRO PRO PRO ZDRŽEL SE ZDRŽELA SE 

Kožíšek Kroutil Minaříková Nováková Páterová 

PRO PRO PRO PRO PRO 

Sáblík Solnička Šretrová Trkan Vyskočil 

PRO PRO PRO PRO PRO 

PRO 13 PROTI  0 ZDRŽEL SE 2 

Usnesení č. 9/1/2022 bylo schváleno. 

 

Předsedající shrnul: 

Neuvolněným starostou byl zvolen Ing. Petr Digrin, Ph.D., uvolněnou místostarostkou 

Daniela Páterová, DiS., neuvolněnou místostarostkou Ing. Hana Kotoučová, Ph.D. 

 

   

II. VOLBA ČLENŮ RADY MĚSTA 

 

a) určení počtu členů rady města 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pětičlennou radu města. Jiné návrhy nebyly 

vzneseny. Hlasování proběhne veřejně aklamací. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje počet členů rady města na 5 členů. 

PRO 15 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 10/1/2022 bylo schváleno. 

 

b) volba členů rady města 

Starosta a místostarostky jsou členy rady automaticky, takže zbývá obsadit 2 místa. 

Podání návrhů a způsob hlasování bude proveden tak, že budou postupně podávány a 

přijímány návrhy na jednotlivé kandidáty. Návrhy budou zapsány a v tomtéž pořadí o nich 
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bude hlasováno. Celkem se volí 2 členové rady. Do rady města bude zvolen ten kandidát, 

který získá 8 a více hlasů. 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena rady města. 

Místostarostka Páterová: navrhuje Marii Šretrovou - přijímá. 

Místostarostka Kotoučová: navrhuje Michala Trkana - přijímá. 

Další návrhy nebyly podány. 

Nově zvolená místostarostka Kotoučová ještě požádala o slovo, aby poděkovala za hlasy 

od voličů, sdružení si polepšilo o 1 mandát. Sdělila, že si uvědomuje odpovědnost a 

přislíbila pokračovat v načatých projektech. 

Místostarostka Páterová: také poděkovala a slíbila, že bude pro město pracovat tak, aby 

se ve městě všem dobře žilo. 

 

Hlasovalo se o každém návrhu samostatně: 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy volí členkou rady města Bc. Marii Šretrovou. 

PRO 10 PROTI  0 ZDRŽEL SE 5 

Usnesení č. 11/1/2022 bylo schváleno. 

 

Nově zvolená radní Marie Šretrová poděkovala voličům a sdělila, že v radě bude pracovat 

alespoň tak, jako v té předchozí. Jako priority města vidí opravy silnic, čistotu ve městě a 

věci s tím spojené. Poděkovala za důvěru voličů. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy volí členem rady města Mgr. Michala Trkana. 

PRO 10 PROTI  0 ZDRŽEL SE 5 

Usnesení č. 12/1/2022 bylo schváleno. 

 

Rada města je nyní kompletní: Digrin, Páterová, Kotoučová, Šretrová, Trkan. 

 

Nově zvolený radní Michal Trkan poděkoval voličům a doplnil upřesnění ke zvolenému 

modelu: již dříve kritizoval moc sdruženou u jedné osoby, proto dochází k rozdělení 

kompetencí mezi více osob, všechny členy rady. Zároveň očekává zlepšení komunikace 

oproti všem předcházejícím obdobím. 

 

Dále vystoupila ředitelka ZŠ Komenského 420 s přáním úspěchů minulému vedení města 

a gratulací novému vedení města. Speciálně se rozloučila s Danielou Páterovou, která 

jakožto zvolená místostarostka opouští zaměstnání ve škole. 

Místostarostka Páterová: poděkování a rekapitulace náročné práce ve škole. 

 

 

III. ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO VÝBORU, VOLBA PŘEDSEDY A ČLENŮ 

 

a) zřízení FV a určení počtu jeho členů 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní 

výbor. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a 
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kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Předsedou výboru může být pouze člen 

zastupitelstva. 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, který bude mít 7 členů, tak 

aby byla zastoupena každá strana kandidující v těchto volbách + zahrnutí odborníka 

z oblasti financí. 

Jiný návrh na počet členů podán nebyl.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy zřizuje finanční výbor. Finanční výbor bude 

sedmičlenný. 

PRO 15 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 13/1/2022 bylo schváleno. 

 

b) volba předsedy FV  

Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Zdeňka Vyskočila, který 

se následně představil. Jiné návrhy nebyly podány. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy volí předsedou finančního výboru Zdeňka 

Vyskočila. 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 1 

Usnesení č. 13a/1/2022 bylo schváleno. 

 

c) volba členů FV 

Předsedající uvedl, že bude následovat volba členů FV, a vyzval zastupitele k podávání 

návrhů a krátkému představení navrhovaných osob. 

Zastupitelka Davis: navrhuje Martinu Pokornou (finanční ředitelka v neziskové 

organizaci) 

Zastupitelka Šretrová: navrhuje Kláru Cihlovou (členka FV 2018-22) 

Místostarostka Kotoučová: navrhuje Josefa Dvořáka (velitel JSDH Mníšek pod Brdy) 

Zastupitel Trkan: navrhuje Pavla Grygara (zastupitel 2014-18 a krátce v období minulém) 

Místostarostka Páterová: navrhuje Evu Wollnerovou (manažerka controllingu, 

předsedkyně FV 2014-18) 

Zastupitelka Davis: navrhuje Eduarda Navaru (člen FV 2018-22) 

 

Zastupitelé se shodli na hlasování en bloc: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy volí členy finančního výboru Mgr. Martinu 

Pokornou, Ing. Kláru Cihlovou, Josefa Dvořáka, Ing. Pavla Grygara, Ing. Evu 

Wollnerovou a Mgr. Eduarda Navaru. 

PRO 15 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 13b/1/2022 bylo schváleno. 
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IV. ZŘÍZENÍ KONTROLNÍHO VÝBORU, VOLBA PŘEDSEDY A ČLENŮ 

 

a) zřízení KV a určení počtu jeho členů 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo kontrolní výbor, který bude mít 5 členů. KV 

bývá zpravidla obsazen opozicí. Předsedou může být pouze člen zastupitelstva. 

Jiný návrh na počet členů podán nebyl.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy zřizuje kontrolní výbor. Kontrolní výbor 

bude pětičlenný. 

PRO 15 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 14/1/2022 bylo schváleno. 

 

b) volba předsedy KV 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

kontrolního výboru a sám navrhl na předsedkyni KV Magdalenu Davis. Jiné návrhy nebyly 

podány. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy volí předsedkyní kontrolního výboru Mgr. 

Magdalénu Davis, Ph.D. 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 1 

Usnesení č. 14a/1/2022 bylo schváleno. 

 

c) volba členů KV 

Do KV zbývá obsadit 4 místa. Předsedající vyzval zastupitele k podávání návrhů.  

Zastupitelka Davis: navrhuje Danu Dalešickou, Luboše Kožíška a Michala Kroutila 

Zastupitel Trkan: navrhuje Petra Slavíka 

 

O návrzích se hlasovalo en bloc: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy volí členy kontrolního výboru Ing. Danu 

Dalešickou, Mgr. Luboše Kožíška, Michala Kroutila a Petra Slavíka. 

PRO 15 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 14b/1/2022 bylo schváleno. 

 

 

V. ZŘÍZENÍ OSADNÍHO VÝBORU RYMANĚ 

 

a) zřízení osadního výboru a určení počtu jeho členů 

Členové osadního výboru žádají zastupitelstvo o zřízení osadního výboru v Rymani pro 

nové volební období a mají zájem pokračovat v činnosti jakožto poradní orgán 

zastupitelstva ve stejném složení. 

 

O navrhovaných usneseních k bodu V. a), b) a c) se hlasovalo en bloc: 
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Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy zřizuje osadní výbor pro Rymaně a vymezuje 

osadnímu výboru územní působnost dle hranic katastrálního území Rymaně. 

Osadní výbor bude pětičlenný. 

PRO 15 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 15/1/2022 bylo schváleno. 

 

b) volba předsedy osadního výboru 

 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy volí předsedkyní osadního výboru 

Ing. Moniku Umláškovou. 

PRO 15 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 15a/1/2022 bylo schváleno. 

 

c) volba členů osadního výboru 

 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy volí Ing. Zuzanu Podepřelovou, Mgr. Luboše 

Kožíška, Magdalenu Mandákovou a Ing. Janu Petákovou členy osadního výboru. 

PRO 15 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 15b/1/2022 bylo schváleno. 

 

Luboš Kožíšek poděkoval zastupitelům za zřízení osadního výboru a za podporu ze strany 

nového vedení města. 

 

 

VI. ROZHODNUTÍ O ODMĚNÁCH ZA VÝKON FUNKCÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ 

ZASTUPITELSTVA 

 

Uvolnění členové zastupitelstva mají dané odměny dle tabulek, tj. odměny uvolněných 

členů zastupitelstvo neschvaluje. Neuvolnění členové mají dané tabulkové rozpětí, tj. 

konkrétní částku musí odsouhlasit zastupitelstvo. Předsedající uvedl, že oproti 

předchozímu volebnímu období se u některých funkcí předpokládá snížení odměn cca o 

50 – 60 % a představil návrh usnesení (viz níže). 

 

Proběhla rozprava. 

Zastupitelka Dalešická: přimlouvá se za členy komisí, např. Komise pro životní prostředí 

soustavně odváděla mnoho práce. 

Starosta: v předchozím volebním období měli členové komisí také 0 Kč. Nejprve měli 

700 Kč a poté změněno na 0 Kč. 

Zastupitelka Davis: uvádí na pravou míru – členové komisí měli od začátku 0 Kč, došlo 

k chybě v zápisu z ustavujícího zasedání, a proto muselo být opraveno na dalším zasedání. 

Starosta: je to i logické, komisí je mnoho, mnoho členů – vysoké náklady pro město. 

Zastupitelka Davis: z návrhu na odměny vyplývá, že peníze se ušetří zejména na radních 

a předsedech výborů. 

Starosta: zásadní úsporu tvoří plat starosty, dále úspora na odměnách předsedů výborů a 

komisí a radních. 

Zastupitelka Davis: dotaz na souběh funkcí. 

Starosta: není souběh funkcí, při souběhu se počítá nejvyšší funkce. 
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Předsedající dále uvedl podmínky pro vyplácení odměn v případě souběhu funkcí – pokud 

zastupitelstvo obce nerozhodne jinak, náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 

odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva, a to ode dne 3.11.2022 takto: 

neuvolněný starosta     43.432 Kč, 

neuvolněný místostarosta    39.089 Kč, 

člen rady      2.500 Kč, 

předseda výboru     1.000 Kč, 

předseda komise     1.000 Kč, 

člen výboru      500 Kč, 

člen komise      0 Kč, 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí     500 Kč. 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 1 

Usnesení č. 16/1/2022 bylo schváleno. 

 

 

VII. URČENÍ ZASTUPITELE, KTERÝ BUDE VYKONÁVAT URČENÉHO ZASTUPITELE 

V PROCESECH POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PŘÍPADNÝCH 

ZMĚN STÁVAJÍCÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE PRO MĚSTO 

 

Předsedající vyzval k podávání návrhů a dodal, že obvyklou praxí bývá, že tuto pozici 

zastává starosta. 

Místostarostka Páterová: navrhuje Petra Digrina – ten přijímá. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy určuje starostu města Ing. Petra Digrina, 

Ph.D. pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování veškeré územně plánovací 

dokumentace a případných změn stávající územně plánovací dokumentace města 

Mníšek pod Brdy. 

PRO 15 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 17/1/2022 bylo schváleno. 

 

 

VIII. POVĚŘENÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROVÁDĚNÍM SŇATEČNÉHO 

OBŘADU 

 

Předsedající požádal zastupitele, aby se přihlásili ti zastupitelé, kteří by chtěli provádět 

svatební obřady. Starosta a místostarostky (Digrin, Páterová, Kotoučová) jsou oprávněni 

tyto obřady provádět ze zákona. 

Dále se přihlásili: Dalešická, Kožíšek, Davis, Trkan, Šretrová, Solnička 
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Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy pověřuje Ing. Petra Digrina, Ph.D., Danielu 

Páterovou, DiS., Ing. Hanu Kotoučovou, Ph.D., Ing. Danu Dalešickou, Mgr. Luboše 

Kožíška, Mgr. Magdalénu Davis, Ph.D., Mgr. Michala Trkana, Bc. Marii Šretrovou a 

Mgr. Ondřeje Solničku k přijímání prohlášení o uzavření manželství, provádění 

sňatečného obřadu dle § 658 odst. 1 zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 

a podle ustanovení § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

PRO 15 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 18/1/2022 bylo schváleno. 

 

 

IX. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 

 

Předložené rozpočtové opatření č. 16 zahrnuje:  

- navýšení záloh na energie (ODPA 3612 Bytové hospodářství) + rezerva na 

předpokládané vyúčtování elektrické enegie; 

- navýšení finančních prostředků na výplatu odchodného pro starostku a místostarosty 

(ODPA 6112 Zastupitelstvo města) – ve schváleném rozpočtu nebylo zahrnuto odchodné, 

přičemž odchodné náleží každému funkcionáři ze zákona. 

Výdaje budou kryty zůstatky na bankovních účtech z minulých let (položka 8115). 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2022. 

PRO 15 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 19/1/2022 bylo schváleno. 

 

 

X. FORMÁLNÍ ROZDĚLENÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP NA 3 ČÁSTI 

 

Předsedající dal slovo zastupitelce Davis, která představila tento bod: létající pořizovatel 

ÚP po veřejném projednání rozdělil dílčí změny na 3 skupiny:  

- 1A: neproblematické body, bez připomínek od dotčených orgánů a občanů; 

- 1B: soubor dílčích změn, k nimž pořizovatel obdržel připomínky a námitky drobného 

charakteru, které lze zapracovat bez veřejného projednání; 

- 1C: soubor dílčích změn, k nimž pořizovatel obdržel námitky a připomínky od občanů či 

dotčených orgánů, pro něž bude potřeba po zapracování svolat další veřejné projednání. 

Zastupitelka Davis doplnila, že se nyní neschvaluje žádný konkrétní podnět, jedná se 

pouze o formální rozdělení změny č. 1 na 3 části tak, aby mohlo být projednáváno na 

jednom z příštích ZM. 

 

Proběhla rozprava. 

Starosta preferuje tento bod nyní odložit a návrh na rozdělení nejprve předložit komisi 

pro ÚP, poté k tomu svolat ZM. 

Zastupitelka Davis: rozdělení mělo pomoci zejména projektu nové MŠ, ale je to nyní na 

novém vedení města, protože zodpovědnost přechází na ně. Nejedná se o žádný 

netransparentní proces, pouze formální rozdělení, bylo dodáno zdůvodnění architekta. 
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Zastupitel Trkan: bude zajištěna kontinuita fungování úřadu, a to i v pořizování změny 

územního plánu. Nemělo by dojít k nijak zásadnímu zdržení. Přiklání se k odložení tohoto 

bodu, předložení podkladů nejprve komisi pro ÚP, řádnému nastudování podkladů a poté 

svolání zasedání ZM. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy souhlasí s tím, aby v rámci pořizování změny č. 1 

územního plánu Mníšek pod Brdy byl postup zpracování a projednávání rozdělen podle 

dílčích změn do tří skupin tj. 1A, 1B a 1C, které budou pořizovány souběžně, ale podle 

potřeby s možným časovým posunem, vyplývajícím z různé potřeby uplatnění 

postupných fází úprav dokumentace a projednání těchto úprav dle příslušných 

ustanovení stavebního zákona. 

Do skupiny č. 1A budou zařazeny dílčí změny, označené (dle schváleného obsahu, který je 

přílohou tohoto usnesení) čísly: 7, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 24 a 25. 

Do skupiny č. 1B budou zařazeny dílčí změny, označené čísly: 3, 5, 6, 8, 9, 14 a 17. 

Do skupiny č. 1C budou zařazeny dílčí změny, označené čísly: 1, 2, 4, 10, 11, 16, 18, 22 a 

26. 

PRO 4  PROTI  2 ZDRŽEL SE 9 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Starosta: přislíbil konání ještě jednoho ZM koncem listopadu, kde to bude moci být 

projednáno. Další zasedání ZM pak v prosinci za účelem schválení rozpočtu. Termíny 

jednotlivých ZM budou známy cca půl roku předem. 

Zastupitel Trkan: připomněl nutnost dopracování Zásady pro spolupráci s investory, 

svolání pracovní skupiny. 

Zastupitelka Davis: komise pro ÚP - dotaz na počet členů. 

Starosta: 5 nebo 7 členů, bude dohodnuto na RM a zastupitele budou osloveni s výzvou 

k podání návrhů na členy. 

Zastupitelka Davis: svolá pracovní skupinu k Zásadám pro spolupráci s investory a 

připraví podklady na příští zasedání ZM. 

 

Starosta: navrhuje, aby byl nyní projednán ještě jeden důležitý bod. Město je členem 4 

svazků (VOK, SOMR, DSO Svazková škola pod Skalkou, DSO TS Brdy a Hřebeny). U prvních 

2 přechází pozice automaticky na statutára, ale u dalších 2 je nutno zvolit zástupce obce 

ve svazku. Starosta navrhuje doplnění programu o bod XI. Volba zástupců města do DSO, 

v nichž má město Mníšek pod Brdy účast. 

 

Zastupitelka Davis: vznesla protinávrh: zařazení tohoto bodu až na příští řádné jednání 

ZM, jelikož tento bod měl být zařazen na začátku, když se hlasovalo o schválení programu. 

Hlasování o protinávrhu: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje, aby bod Volba zástupců města do DSO, 

v nichž má město Mníšek pod Brdy účast, byl zařazen na program příštího zasedání ZM. 

PRO 4   

Usnesení nebylo přijato. 
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Hlasování o návrhu na zařazení bodu XI. do programu: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje zařazení bodu XI. Volba zástupců 

města do DSO, v nichž má město Mníšek pod Brdy účast, do programu. 

PRO 11 PROTI 4  ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 20/1/2022 bylo schváleno. 

 

 

XI. VOLBA ZÁSTUPCŮ MĚSTA DO DSO, V NICHŽ MÁ MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY 

ÚČAST 

 

Předsedající navrhuje, aby zástupcem města v DSO Svazková škola pod Skalkou byla 

místostarostka Daniela Páterová. Jiný návrh podán nebyl. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy jmenuje jako zástupce města v orgánu 

svazku DSO Svazková škola pod Skalkou, tj. v členské schůzi, místostarostku města 

Danielu Páterovou, DiS. 

PRO 10 PROTI  0 ZDRŽEL SE 5 

Usnesení č. 21/1/2022 bylo schváleno. 

 

Předsedající dále vyzval k podávání návrhů na zástupce města pro DSO Technické služby 

Brdy a Hřebeny. 

Místostarostka Páterová: navrhuje Petra Digrina. 

Zastupitelka Dalešická: vznáší protinávrh a navrhuje Magdalenu Davis. 

 

Hlasování o protinávrhu: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy jmenuje jako zástupce města v orgánu svazku DSO 

Technické služby Brdy a Hřebeny, tj. v členské schůzi, Mgr. Magdalénu Davis, Ph.D. 

PRO 3  PROTI  2 ZDRŽEL SE 10 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy jmenuje jako zástupce města v orgánu 

svazku DSO Technické služby Brdy a Hřebeny, tj. v členské schůzi, starostu města 

Ing. Petra Digrina, Ph.D. 

PRO 10 PROTI  2 ZDRŽEL SE 3 

Usnesení č. 22/1/2022 bylo schváleno. 

 

Předsedající doplnil, že do nejbližší členské schůze jsou zástupkyněmi města ve svazcích 

stále Magdaléna Davis a Dana Dalešická, a to dokud neproběhne převolení na členských 

schůzích svazků. 

Zastupitelka Dalešická: členská schůze svazkové školy je naplánována na prosinec 

(termín ještě není), je to velká agenda k předání. 

Zastupitelka Davis: členská schůze svazku TS Brdy a Hřebeny je rovněž naplánována na 

prosinec. A již v minulosti zvala všechny zastupitele k účasti na středečních jednání 

předsednictva DSO TS Brdy a Hřebeny, což stále platí. 
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Starosta Petr Digrin poděkoval koalici i opozici za účast, pozval na další zasedání ZM za 

3 až 4 týdny a rozloučil se. 

 

Zasedání ZM bylo ukončeno v 19:45. 

 

Zapsala: Mgr. Dina Rišianová 

 

 

 

Ověřovatelé:    

 

Mgr. Michal Trkan v. r.     ……………………………. 

 

 

 

Michal Kroutil v. r.      …………………………….  

   

 

 

Starosta: 

 

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


