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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 

č. 2 ze dne 14. 12. 2022 

 

 

 

Usnesení č. 1/2/2022 

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Luboše Kožíška a Markétu Novákovou, 

návrhovou komisi ve složení Magdaléna Davis a Michal Trkan a Dinu Rišianovou 

zapisovatelkou zápisu.  

 

Usnesení č. 2/2/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání ZM ve znění bodů 1 až 13: 

1. Schválení programu zasedání 

2. Veřejná schůze 

3. Zpráva starosty o činnosti RM a MěÚ 

4. Zpráva FV 

5. Vodné a stočné pro rok 2023 

6. Rozpočet města 

a. Příspěvky spolkům 

b. Návrh rozpočtu na rok 2023 

c. Návrh SRV 2024 – 2025 

d. Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců pro rok 2023 

7. Schválení přijetí dotací 

8. Rozpočtová opatření 

9. Návrh na zhodnocení volných prostředků 

10. Pověření rady města schvalováním RO do konce roku 

11. Obecně závazná vyhláška 

12. Pověření zastupitele řízením MP 

13. SK Mníšecko z. s. - žádost o umístění osvětlení na školním hřišti 

 

Usnesení č. 3/2/2022 

Zastupitelstvo města ukládá radě města zařadit projekt zateplení a hydroizolace bytového 

domu č.p. 519 do rozpočtu roku 2024. 

 

Usnesení č. 4/2/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení veřejné schůze o 15 minut. 

 



Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 
Strana 2 (celkem 4) 

 

 

Usnesení č. 5/2/2022 

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

 

Usnesení č. 6/2/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Finančního výboru. 

 

Usnesení č. 7/2/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje kalkulaci vodného a stočného pro rok 2023 – výši vodného 

66,02 Kč/m3, tj. 72,62 Kč včetně DPH (10%) a výši stočného 52,01 Kč/m3 bez DPH, tj. 57,21 

Kč včetně DPH (10%). 

 

Usnesení č. 8/2/2022  

Zastupitelstvo města schvaluje návrhy na poskytnutí příspěvku (investiční) z rozpočtu 

města Mníšek pod Brdy na podporu sportovních aktivit v roce 2023. 

 

Usnesení č. 9/2/2022  

Zastupitelstvo města schvaluje návrhy na poskytnutí příspěvku (neinvestiční) z rozpočtu 

města Mníšek pod Brdy na podporu sportovních aktivit v roce 2023. 

 

Usnesení č. 10/2/2022  

Zastupitelstvo města schvaluje návrhy na poskytnutí příspěvku (investiční) z rozpočtu 

města Mníšek pod Brdy na podporu volnočasových nesportovních aktivit v roce 2023. 

 

Usnesení č. 11/2/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje návrhy na poskytnutí příspěvku (neinvestiční) z rozpočtu 

města Mníšek pod Brdy na podporu volnočasových nesportovních aktivit v roce 2023. 

 

Usnesení č. 12/2/2022  

Zastupitelstvo města pověřuje radu města svoláním v průběhu měsíce ledna pracovního 

jednání zastupitelů k projektu retenční nádrže na náměstí. 

 

Usnesení č. 13/2/2022 

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby se o bodech 6 b, c, d hlasovalo en bloc. 

 

Usnesení č. 14/2/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje schodkový rozpočet města Mníšek pod Brdy pro rok 2023. 

Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky z minulých let. 

 

Usnesení č. 15/2/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý rozpočtový výhled města na období let 2024-

2025. 

 

Usnesení č. 16/2/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu sociálního fondu zaměstnanců pro rok 2023. 
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Usnesení č. 17/2/2022 

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. 4 ve výši 1.914.800 Kč na celkovou částku 14.325.800 Kč. 

 

Usnesení č. 18/2/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace MŠMT v rámci Výzvy Adaptační skupiny pro 

děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 ve výši 510.000 Kč. 

 

Usnesení č. 19/2/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí transferové dotace ze Středočeského Fondu prevence 

pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 na projekt Primární prevence ve výši 63.000 Kč. 

 

Usnesení č. 20/2/2022 

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

přípravnou fází na volbu prezidenta republiky ve výši 62.000 Kč. 

 

Usnesení č. 21/2/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obcí na rok 2022 ve výši 177.727 Kč. 

 

Usnesení č. 22/2/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2022. 

 

Usnesení č. 23/2/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2022. 

 

Usnesení č. 24/2/2022 

Zastupitelstvo města pověřuje vedoucí FO ukládáním finančních prostředků na spořicí účet 

dle aktuálního cash flow. 

 

Usnesení č. 25/2/2022 

Zastupitelstvo města pověřuje radu města schvalováním všech rozpočtových opatření 

navržených vedoucí finančního odboru v době od posledního zasedání ZM do 31.12.2022. 

 

Usnesení č. 26/2/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku za 

odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

 

Usnesení č. 27/2/2022 

Zastupitelstvo města pověřuje v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., 

o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zastupitele Bc. Milana Kotouče, DiS. řízením 

Městské policie Mníšek pod Brdy. 
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Usnesení č. 28/2/2022 

Zastupitelstvo města pověřuje radu města opakovaným prověřením realizace provizorního 

osvětlení venkovního sportoviště v areálu ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 v průběhu 

ledna 2023. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Digrin, Ph.D. v. r.    Daniela Páterová, DiS. v. r. 

starosta                   místostarostka 


