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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy  

č. 2 ze dne 14. 12. 2022 
 

Den a místo konání: 14. 12. 2022, Pavilon ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 

Přítomní zastupitelé: Dana Dalešická, Magdalena Davis, Petr Digrin, Hana Kotoučová, 

Luboš Kožíšek, Bohumila Minaříková, Markéta Nováková, Daniela Páterová, Radko Sáblík, 

Marie Šretrová, Michal Trkan, Zdeněk Vyskočil 

Pozdější příchod: Ondřej Solnička (18:13), Milan Kotouč (18:50) 

Omluven: Michal Kroutil 

 

* * * 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:08 starostou Ing. Petrem Digrinem, Ph.D., 
který přivítal všechny přítomné a oznámil předpokládaný pozdější příchod zastupitelů 
Ondřeje Solničky, Milana Kotouče a Michala Kroutil z důvodu kalamitní dopravní situace. 
Přítomno bylo 12 zastupitelů, všichni prezenčně. Kvórum pro usnášeníschopnost je 8 
zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášení schopné. 
 
Volba zapisovatele, ověřovatelů a složení návrhové komise 
 
Jako ověřovatelé zápisu byly navrženi Luboš Kožíšek a Markéta Nováková, kteří oba 
souhlasili, a návrhová komise ve složení Magdaléna Davis a Michal Trkan, kteří taktéž 
souhlasili. 
Zapisovatelkou pro pořízení zápisu ze zasedání ZM byla určena Dina Rišianová. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Hlasovalo se o návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Luboše Kožíška a Markétu Novákovou, 
návrhovou komisi ve složení Magdaléna Davis a Michal Trkan a Dinu Rišianovou 
zapisovatelkou zápisu.  
PRO 12 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 1/2/2022 bylo schváleno. 
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1. Schválení programu zasedání 

Předsedající představil program, který zastupitelé před týdnem obdrželi, s dotazem, zda 
má někdo ze zastupitelů připomínky anebo žádá o doplnění programu. 

Zastupitelka Davis vznesla návrh na doplnění programu o zápis z jednání KV, který 
jakožto předsedkyně KV zaslala zastupitelům v pátek (den po jednání KV). Žádá o 
doplnění za bod 4. 

Starosta Digrin navrhuje, aby bylo odloženo na příště kvůli procesní správnosti – zápis 
z KV nejdříve projedná rada města a poté bude postoupeno zastupitelstvu. O zařazení 
bodu se bude hlasovat. 
 
Zastupitel Ondřej Solnička přišel v 18:13. Přítomno 13 zastupitelů. 
 
Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení zápisu z KV do programu ZM jako bod 5. 
PRO 5 PROTI  1 ZDRŽEL SE 7 

Usnesení nebylo přijato. Zpráva KV bude zařazena na program příštího ZM. 
 

Zastupitel Trkan dále navrhl předřazení bodu 13 (SK Mníšecko z. s. - žádost o umístění 
osvětlení na školním hřišti) za veřejnou schůzi z důvodu přítomnosti pana H., který žádost 
k projednání předložil. 

Zastupitelka Davis navrhla projednat tento bod přímo v rámci veřejné schůze, jelikož 
přednost by měly mít finanční záležitosti, a tak by bod 13 mohl být zařazen až po 
projednání rozpočtu. Zastupitel Trkan souhlasí s projednáním v rámci veřejné schůze. 

Starosta Digrin: bude se tedy hlasovat o programu tak, jak byl předložen. 

Hlasovalo se o usnesení: 
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 

PRO 13 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 2/2/2022 bylo schváleno. 
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2. Veřejná schůze 

V 18:18 byl zahájen vymezený čas 30 minut pro veřejnou schůzi. Prostor dostali přítomní 
občané. 
J.B.: dotaz na opravu bytových domů v ul. Skalecká č.p. 519 a 555. 
Starosta Digrin: v rozpočtu je zateplení BD č.p. 555, do rozpočtu pro rok 2023 jsou 
zařazeny akce, které lze skutečně v daném roce zrealizovat – PD k zateplení BD č.p. 555 je 
výrazně lépe připravena, a proto je pravděpodobnější k realizaci, zatímco projekt na č.p. 
519 je starší a musí být zaktualizován. 
Občan J.B. předal vedení města, zastupitelům a OSMI podklady (plesnivé prostory, 
zatékání, chybějící zateplení, poškozená fasáda, prostupující vlhkost). 
Starosta Digrin: zateplení BD č.p. 519 lze zrealizovat v roce 2024 – na důkaz lze přijmout 
usnesení. 
 
Hlasovalo se o návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města ukládá radě města zařadit projekt zateplení a hydroizolace 
bytového domu č.p. 519 do rozpočtu roku 2024. 
PRO 13 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 3/2/2022 bylo schváleno. 

 
J.H. ze spolku SK Mníšecko z. s.: zastupitelům zaslal žádost o projednání možnosti na 
vybudování osvětlení na školním hřišti při ZŠ Komenského 420 tak, aby sportoviště 
mohlo být využíváno v podzimní, zimní a jarní části roku, kdy se brzy stmívá. Děti 
navštěvující jeho kroužky musí v tomto období dojíždět na trénink na Řitku, což není 
optimální. Jedná se o 98 dětí. 
Místostarostka Páterová uvedla, že se tím rada města zabývala, záměr považuje za 
nekoncepční a nesouhlasí s ním. Rada města navrhla realizaci osvětlení v roce 2023 tak, 
aby bylo osvětlené celé hřiště a na sloupech byly umístěny kamery, které by monitorovaly 
plochu sportoviště. Místostarostka Páterová jednala s rodiči dětí ze spolku, padl i návrh 
na jiné řešení formou umístění reflektorů na stávající sloupy veřejného osvětlení – 
projednáno – nesouhlasné stanovisko OSMI i Eltoda – nekoncepční, nevhodné, lepší bude 
komplexní realizace v roce 2023. 
J.H.: veškeré náklady by hradil spolek (reflektory, energie), tak nechápe, proč je toto řešení 
pro město nepřijatelné. Spolek předkládá řešení, které by město nestálo žádné náklady, 
sice není zcela koncepční, ale umožnilo by mnoha dětem sportovat. 
Místostarostka Páterová: pan H. vede kroužek a přislíbil rodičům podmínky, které neměl 
zaručené (smlouvu na využívání hřiště měl do konce října); děti v rámci kroužku sportují 
na Řitce a bylo to tak nastavené; město za to nenese odpovědnost. 
Zastupitelka Davis: preferuje koncepční řešení, dotaz na časový horizont. 
Místostarostka Páterová: předpokládá se realizace do konce srpna, aby od 1.9. fungovalo. 
Zastupitelka Davis: dotaz, proč se město neuchýlí ani k tomuto přechodnému řešení, když 
by spolek hradil všechny náklady? 
Místostarostka Páterová: dle vyjádření Eltoda to není vhodné – všem zastupitelům pošle 
stanovisko Eltoda; jednalo by se o řešení jen cca na 2 měsíce a pouze pro účely jediného 
spolku, od března se již dá sportovat za světla. 
Zastupitelka Dalešická: již dříve se řešila varianta reflektoru umístěného na budovu 
tělocvičny; snaha hledat řešení, nejen říct, že to nejde. 
Starosta Digrin: nevhodný je způsob řešení ad hoc, finance nejsou určující, příliš mnoho 
komplikací pro projekt, který by byl na 2 měsíce; přiklání se k tomu udělat to jednou pro 
vždy a pořádně – řádné parametry osvětlení, revize, dořešené majetkové vztahy atd.; 
cílem je vybudovat osvětlení, které bude sloužit všem spolkům. 
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J.H.: kdo rozhoduje o tom, že dočasné řešení za žádné náklady není možné realizovat? Chce 
znát osobní postoj každého zastupitele a vyzývá k hlasování. 
Zastupitel Trkan: o možnosti dočasného řešení se dozvěděl dnes, jako problém vnímá 
hlavně to, že se neví, kdo příslušné lampy spravuje – nevyjasněno s Eltodem. 
Starosta Digrin: rozhodujeme se na základě podkladů a informací, které máme k dispozici 
(OSMI, Eltodo atd.) – není ochoten pověsit cizí majetek na jiný majetek, který není 
v pořádku (revize atd.). 
Zastupitelka Davis: sloupy veřejného osvětlení jsou města, a pokud neexistuje smlouva, je 
potřeba uzavřít dodatek s Eltodem. 
OSMI, J. Kuntová: sloupy jsou města, bude se pracovat na přepsání na Eltodo. 
Zastupitelka Nováková: dotaz, proč se neřešilo již dříve, alespoň na jaře, aby bylo více času 
na řešení. 
J.H.: o řešení se snaží již 3 roky, psal na město, snaha o získání grantů atd. 
Zastupitelka Nováková: když se to 3 roky nepodařilo vyřešit, tak nelze očekávat řešení 
během 1 měsíce; necítí se být kompetentní o tom rozhodovat, dokud nemá k dispozici 
zcela konkrétní informace a podklady, protože není odborník na osvětlení apod. – nemůže 
nyní hlasovat ani pro ani proti; zároveň zde hraje roli i otázka bezpečnosti sportování dětí 
při tomto druhu osvětlení. 
 
Zastupitel Milan Kotouč přišel v 18:50. Přítomno 14 zastupitelů. 
 
V 18:58 dal starosta hlasovat o prodloužení veřejné schůze: 
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení veřejné schůze o 15 minut. 
PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 4/2/2022 bylo schváleno. 

 
Rozprava pokračovala. 
Zastupitelka Dalešická: uvedla různé varianty řešení z minula, ale nepodařilo se najít 
vhodný výsledek. 
Zastupitelka Šretrová: příslib, že lampy budou vybudovány v příštím roce, aby to řešení 
bylo komplexní (RM k tomu přijala usnesení č. 31-4/2022). 
 
Z veřejnosti nebyly vzneseny žádné další dotazy. Prostor dostali zastupitelé. 
Zastupitel Kožíšek: prezentoval dosavadní práci osadního výboru pro Rymaně a shrnul 
podněty k vyřešení: přechod u podchodu směr Ďolíky (semafor?), chodník od přechodu 
podél silnice k odbočce do Ďolíků, chodník Čisovická, chytré lampy Ďolíky, osvětlení 
Hladový vrch – chybějící lampy. 
Starosta Digrin: co se týče lamp v Ďolíkách, tak zde jsou potíže s vlastnictvím pozemků. 
 
 
3. Zpráva starosty o činnosti RM a MěÚ 
Starosta přednesl zprávu o činnosti rady města a městského úřadu za období uplynulé od 

posledního ustavujícího zasedání ZM, přičemž vypíchnul klíčové agendy, které probíhaly: 

příprava rozpočtu na rok 2023, zřízení prvních komisí RM, změna vyhlášky o místním 

poplatku za odpad. Byla přednesena zpráva z agendy obou místostarostek (zejm. jednání 

se spolky, jednání ohledně svazkové školy, revitalizace rybníků, příprava Zásad pro 

spolupráci s investory). 

Proběhla rozprava. 
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Zastupitel Trkan: za nové vedení města ubezpečil přítomné, že se chtějí věnovat výstavbě 

chodníků podél silnice II/116 a předal slovo zastupitelce Minaříkové k doplnění 

podrobností. 

Zastupitelka Minaříková: projekt výstavby chodníku je rozdělen na 2 části: od STK 

k železničnímu přejezdu a za přejezdem směrem na Novou Ves p. P.; je potřeba 

přepracovat PD, chybí řada stanovisek a zejm. souhlasy vlastníků, bez nichž nelze akci 

povolit. 

Zastupitelka Davis: akce byla záměrně rozdělena na 2 části, protože nebylo možné vyřešit 

přechod přes železniční přejezd - pokud by se podařilo obě části propojit do jedné, tak by 

to bylo dobré; stavební povolení bylo zrušeno krajem, protože ze strany ORP Černošice 

nebyly zahrnuti všichni vlastníci. 

 

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

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

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 5/2/2022 bylo schváleno. 

 
 
4. Zpráva FV 

Předseda Finančního výboru Zdeněk Vyskočil přednesl zprávu FV: proběhla 2 jednání FV, 
kde byla projednávána první varianta rozpočtu na rok 2023, ve spolupráci s vedením 
města proběhla prioritizace projektů s ohledem na jejich připravenost pro realizaci v roce 
2023 – některé projekty byly vyřazeny/odloženy, jiné naopak zařazeny. Byla projednána 
finální varianta rozpočtu a doporučena ke schválení. Konečná varianta rozpočtu ještě byla 
navýšena o navýšenou částku alokovanou na příspěvky spolkům a navýšen paragraf 2310 
pitná voda. 
FV dále doporučil zastupitelstvu města pověřit radu města schvalováním rozpočtových 
opatření do konce roku. 
 
Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Finančního výboru. 
PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 6/2/2022 bylo schváleno. 

 
 
5. Vodné a stočné pro rok 2023 

Společnost 1. SčV zaslala návrh pro cenotvorbu vodného a stočného na rok 2023. U 
předpokládaných cen elektrické energie je zohledněn cenový strop dle Nařízení vlády o 
stanovení cen elektřiny a plynu. Ve vodném je promítnuto navýšení ceny vody předané o 
36 %, dále navýšení cen elektrické energie a nájemné. Stočné nejvíce ovlivňuje navýšení 
cen elektrické energie a nájemné. 
Byly předloženy dvě varianty návrhu výše vodného a stočného: 
Varianta A – výpočet s ohledem na vydanou metodiku SFŽP na rok 2023. 
Varianta B – návrh ceny se sníženým nájemným ve výši letošního roku. 
RM usnesením č. 11-2/2022 doporučila ZM ke schválení variantu B, tj. výše vodného 
66,02 Kč/m3, tj. 72,62 Kč včetně DPH (10%) a výše stočného 52,01 Kč/m3 bez DPH, tj. 
57,21 Kč včetně DPH (10%). 
Proběhla rozprava. 
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Zastupitelka Davis: do budoucna požaduje kompletní materiály, tentokrát zastupitelé 
dostali podklady k již zvolené variantě B; jinak rovněž preferuje variantu B. 
 
Hlasovalo se o usnesení: 
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%). 
PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 7/2/2022 bylo schváleno. 

 
 
6. Rozpočet města 

a. Příspěvky spolkům 

Místostarostka Páterová uvedla, že v letošním roce žádalo o příspěvek o 8 spolků více, 

takže je i vyšší celková alokovaná částka. Návrhy na rozdělení příspěvků spolkům 

projednala a doporučila Komise pro vzdělávání, sport a volný čas. 

 
Nebyly položeny žádné dotazy. O návrzích usnesení se hlasovalo en bloc: 
PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

 

Zastupitelstvo města schvaluje návrhy na poskytnutí příspěvku (investiční) z 
rozpočtu města Mníšek pod Brdy na podporu sportovních aktivit v roce 2023. 
Usnesení č. 8/2/2022 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje návrhy na poskytnutí příspěvku (neinvestiční) z 
rozpočtu města Mníšek pod Brdy na podporu sportovních aktivit v roce 2023. 
Usnesení č. 9/2/2022 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje návrhy na poskytnutí příspěvku (investiční) z 
rozpočtu města Mníšek pod Brdy na podporu volnočasových nesportovních aktivit 
v roce 2023. 
Usnesení č. 10/2/2022 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje návrhy na poskytnutí příspěvku (neinvestiční) z 
rozpočtu města Mníšek pod Brdy na podporu volnočasových nesportovních aktivit 
v roce 2023. 
Usnesení č. 11/2/2022 bylo schváleno. 

 
Následně byly projednány body 6) b, c, d společně. 
 

b. Návrh rozpočtu na rok 2023 

c. Návrh SRV 2024 – 2025 

d. Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců pro rok 2023 

 

Vedoucí FO Ing. Dupalová představila návrh rozpočtu: 
Příjmy: 157.324 tis. Kč 
Výdaje: 191.308 tis. Kč 
Do rozpočtu byly zařazeny připravené projekty. Promítá se výrazné navýšení cen energií. 
Proběhla rozprava. 
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Zastupitelka Davis: v rozpočtu nevidí opravu střechy domova pro seniory. 
Starosta Digrin: vysvětlil, v tabulkách následně dohledáno v souhrnné částce na opravy. 
Zastupitelka Davis: výdaje na vedení města: na ustavujícím zasedání ZM bylo řečeno, že 
současné vedení ušetří na platech starosty a místostarostů 30 tis. měsíčně, ale v rozpočtu 
jsou náklady vyšší než v roce 2022. 
Starosta Digrin: jedná se o rozdíl 30 tis. Kč ročně, nikoliv měsíčně - ušetřilo se 30 tis./měsíc 
z platu starosty, které se použily na posílení aparátu uvolněných pozic místostarostek. 
Zastupitelka Davis: na ustavujícím ZM to však bylo prezentováno jako významná úspora, 
a není tomu tak. 
Zastupitelka Dalešická: přečetla citaci starosty z ustavujícího ZM – úspora sdělená na 
ustavujícím ZM neodpovídá skutečnosti, neuspoří se. 
Starosta Digrin: uspoří se, ale méně. 
 
Zastupitelka Davis: pro tento rozpočet bude hlasovat, ale postrádá monitoring znečištění 
ovzduší (na podnět občanů ze Starého sídliště a V Lipkách). Dále postrádá akci retenční 
nádrž na náměstí (existuje platné územní rozhodnutí, stavební povolení a přiznaná 
dotace) – do přípravy tohoto projektu bylo investováno cca 1.400 tis. Kč, což by v případě 
nerealizace bylo potenciálně zmařenou investicí. Proto vyzývá ke svolání pracovního 
jednání k projednání této akce za účasti odborníků, právníků apod. za účelem zvážení 
přínosů a rizik realizace, resp. nerealizace. 
 
Hlasovalo se o návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města pověřuje radu města svoláním v průběhu měsíce ledna 
pracovního jednání zastupitelů k projektu retenční nádrže na náměstí. 
PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 12/2/2022 bylo schváleno. 

 
Zastupitelka Davis: dotaz na nárůst běžných výdajů ve střednědobém rozpočtovém 
výhledu 2024-25. 
Starosta Digrin: byl převzat návrh SRV minulého vedení, nechtěli dělat na poslední chvíli 
velké změny. 
Vedoucí FO Ing. Dupalová: doplnila, že SRV je navýšen z důvodu hrozby inflace. 
 
Nebyly položeny žádné další dotazy. Starosta navrhl hlasovat o bodech 6 b, c, d en bloc. O 
tomto návrhu se hlasovalo: 
Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby se o bodech 6 b, c, d hlasovalo en bloc. 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 13/2/2022 bylo schváleno. 

 
Následně se hlasovalo en bloc o bodech 6 b, c, d: 
PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

 
Zastupitelstvo města schvaluje schodkový rozpočet města Mníšek pod Brdy pro rok 
2023. Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky z minulých let. 
Usnesení č. 14/2/2022 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý rozpočtový výhled města na období 
let 2024-2025. 
Usnesení č. 15/2/2022 bylo schváleno. 
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Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu sociálního fondu zaměstnanců pro 
rok 2023. 
Usnesení č. 16/2/2022 bylo schváleno. 

 
Zastupitel Kožíšek se vzdálil ve 20:16. Přítomno 13 zastupitelů. 
 
 
7. Schválení přijetí dotací 

Vedoucí FO Ing. Dupalová představila jednotlivé přijaté dotace. 
Nebyly položeny žádné dotazy. 
O přijetí dotací se hlasovalo en bloc: 
PRO 13 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

 
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. 17/2/2022 bylo schváleno. 
 

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. 18/2/2022 bylo schváleno. 
 

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. 19/2/2022 bylo schváleno. 
 

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. 20/2/2022 bylo schváleno. 
 

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. 21/2/2022 bylo schváleno. 

 
Zastupitel Kožíšek se vrátil ve 20:18. Přítomno 14 zastupitelů. 
 
 
8. Rozpočtová opatření 

Vedoucí FO Ing. Dupalová představila jednotlivá předložená rozpočtová opatření. 
RO č. 17: přijaté dotace. 
RO č. 18: navýšení prostředků na Zpravodaj a na kulturu. 
Proběhla rozprava. 
Zastupitelka Davis: dotaz na důvod navýšení výdajů na Zpravodaj. 
Redaktor L. Kálmán: 2 vydání byla objemnější a také se v průběhu roku zdražovalo. 
 
Nebyly položeny žádné další dotazy. O RO se hlasovalo en bloc: 
PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 
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Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2022. 
Usnesení č. 22/2/2022 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2022. 
Usnesení č. 23/2/2022 bylo schváleno. 

 
Zastupitelka Minaříková se vzdálila ve 20:19. Přítomno 13 zastupitelů. 
 
9. Návrh na zhodnocení volných prostředků 

Byl předložen návrh na pověření vedoucí FO kompetencí k nakládání s volnými 
finančními prostředky města operativně vždy dle aktuálních možností. 
Ohledně zhodnocení volných finančních prostředků města byla předložena pouze 
nabídka ČS (spořicí účet a vkladový účet). U ČSOB má město zřízený spořicí účet s úrokem 
4 % do konce roku, od nového roku bude úrok 4,2 % p.a. 
Proběhla rozprava. 

Zastupitelka Davis: uznává, že je potřeba pracovat s finančními prostředky likvidně, a 
položila dotaz, zda je k dispozici nějaké doporučení RM, v podkladech byla pouze nabídka 
ČS. 
Vedoucí FO Ing. Dupalová: město neobdrželo jiné nabídky, než od ČS. ČSOB nabídku 
neposlala. Nepřiklání se k výběru produktů u dalších bank (povinnost zřídit běžný účet 
apod.). 
Starosta Digrin: bylo projednáno a doporučeno na posledním jednání RM. Kompetence 
pro vedoucí FO převádět prostředky optimálně mezi jednotlivými účty dle aktuální 
situace – za účelem zhodnocení volných prostředků je jakékoliv řešení lepší než žádné. 
Předseda FV Zdeněk Vyskočil: toto řešení doporučil rovněž FV. 
 
Zastupitelka Minaříková se vrátila 20:21. Přítomno 14 zastupitelů. 
 
Nebyly položeny žádné další dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města pověřuje vedoucí FO ukládáním finančních prostředků na 
spořicí účet dle aktuálního cash flow. 
PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 24/2/2022 bylo schváleno. 

 
10. Pověření rady města schvalováním RO do konce roku 

Pro usnadnění práce FO s úpravami rozpočtu v závěrečné fázi roku (v období od 
posledního ZM 14.12.2022 do 31.12.2022) vedoucí FO navrhuje, aby ZM pověřilo radu 
města schvalováním rozpočtových opatření. ZM bude o schválených rozpočtových 
opatřeních informováno na nejbližším zasedání ZM v roce 2023. Vychází se z doporučení 
přezkumu KÚSK a jedná se především o přijaté dotace. RM projednala a doporučila 
usnesením č. 48-4/2022. 
 
Zastupitelka Dalešická se vzdálila ve 20:28. Přítomno 13 zastupitelů. 
 
Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení: 
Zastupitelstvo města pověřuje radu města schvalováním všech rozpočtových 
opatření navržených vedoucí finančního odboru v době od posledního zasedání ZM 
do 31.12.2022. 
PRO 13 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 25/2/2022 bylo schváleno. 
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Zastupitelka Dalešická se vrátila ve 20:31. Přítomno 14 zastupitelů. 
 
 
11. Obecně závazná vyhláška 

Starosta představil navrhovanou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního 
odpadu, která byla připravena po vzoru pražské vyhlášky a zkonzultována s MV. Výše 
poplatku přibližně odpovídá roku 2022, vyhláška neobsahuje příspěvek za trvalý pobyt, 
cena se odvíjí od velikosti nádoby a četnosti svozu, pytle pro č.evid. Na portálu občana 
vznikne dlaždice pro provedení platby. 
Proběhla rozprava. 

Zastupitelka Davis: děkuje a považuje vyhlášku za dobrou, dále doporučuje myslet i na 
zvýhodnění pro samoživitelky a seniory – individuální pomoc ze strany sociálního 
pracovníka. 
Zastupitel Trkan: děkuje Pavlu Grygarovi a Eduardu Navarovi, kteří se významně podíleli 
na přípravě vyhlášky spolu se starostou. 
 
Hlasovalo se o usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města o místním 
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 
PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 26/2/2022 bylo schváleno. 

 
12. Pověření zastupitele řízením MP 

V rámci decentralizace se navrhuje pověření zastupitele Milana Kotouče převzetím řízení 
Městské policie místo starosty. V rámci RM bude mít agendu MP na starost Michal Trkan. 
Proběhla rozprava. 

Zastupitelka Dalešická: dotaz na finanční ohodnocení této pozice. 
Zastupitel Trkan: zatím ještě není dořešeno, proběhnou schůzky s vedoucím strážníkem 
atd. Nyní se pouze pověřuje zastupitel Kotouč řízením MP a další detaily budou dořešeny. 
Starosta Digrin: nyní je to bezúplatně, pokud se to změní, tak bude projednáno na ZM. 
Zastupitelka Dalešická: pokud se usiluje o decentralizaci, tak účast v DSO Svazková školu 
mohla zůstat Dalešické a v DSO Technické služby Brdy a Hřebeny Davis. 
 
Hlasovalo se o usnesení: 
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. 
PRO 11 PROTI  0 ZDRŽEL SE 3 

Usnesení č. 27/2/2022 bylo schváleno. 

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

K tomuto bodu již proběhla dlouhá diskuse v rámci veřejné schůze. Nyní proběhla 

rozprava ohledně přijetí usnesení. 

Zastupitel Sáblík: veškeré elektroinstalace je potřeba zajistit odborně, revize atd., a ne aby 

si tam něco instaloval spolek sám, pro to by nehlasoval. 

Zastupitelka Davis: navrhuje stáhnout navržené usnesení (ZM nesouhlasí s umístěním 

osvětlení na venkovním sportovišti v areálu ZŠ Mníšek pod Brdy Komenského 420 v roce 

2022.), jelikož do konce roku zbývá pár dní a není to tedy stejně reálné. 
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Místostarostka Kotoučová: pokud by se vyhovělo jednomu spolku a jeho dílčímu nápadu, 

tak je riziko, že budou přicházet další různé požadavky od dalších spolků. 

Místostarostka Páterová: hlasování o nějakém usnesení by ponechala jako odpověď pro 

spolek za ZM. 

Zastupitel Sáblík: pokud se bude hlasovat, tak se zdrží, protože nemá k dispozici všechny 

relevantní informace. 

Zastupitel Trkan: obdobně, je potřeba znát a zvážit technické možnosti, aby mohl hlasovat. 

Zastupitelka Davis: navrhuje přeformulovat usnesení a dát najevo ochotu zabývat se tímto 

požadavkem. 

Místostarostka Páterová: požadavkem na osvětlení se již hodně zabývala a projednala 

různé varianty, a tak by nerada dávala plané naděje. 

 

Usnesení bylo přeformulováno: 

Zastupitelstvo města pověřuje radu města opakovaným prověřením realizace 

provizorního osvětlení venkovního sportoviště v areálu ZŠ Mníšek pod Brdy, 

Komenského 420 v průběhu ledna 2023. 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 28/2/2022 bylo schváleno. 

 

Na závěr starosta pozval na kulturní akce města pořádané koncem roku, popřál hodně 

štěstí a zdraví a ukončil zasedání ZM ve 20:55. 

 

Zapsala: Mgr. Dina Rišianová 

 

 

Ověřovatelé:    

 

Mgr. Luboš Kožíšek v. r.      

 

 

 

MUDR. Markéta Nováková v. r.     

     

 

 

Starosta: 

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


