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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 
 

č. 3 ze dne 1. 3. 2023 

 
Usnesení č. 1/3/2023 

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Bohumilu Minaříkovou a Luboše Kožíška, 

návrhovou komisi ve složení Magdalena Davis a Hana Kotoučová, a Dinu Rišianovou 

zapisovatelkou zápisu.  

 

Usnesení č. 2/3/2023 

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání 

2. Veřejná schůze 

3. Zpráva starosty o činnosti RM a MěÚ 

4. Zpráva FV 

5. Zpráva KV 

6. Schválení přijetí dotací 

a. 4. část dotace č. OPZ/4.1./109/0016834 z OP Zaměstnanost  

b. dotace z MV na akci Mníšek pod Brdy – Rozšíření MKDS – 2022 

c. dotace z MŽP na akci Vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro VD 

Zámecký rybník 

d. dotace na úhradu výdajů - volba prezidenta republiky 

e. navýšení celkového ročního objemu souhrnného dotačního vztahu od 

Středočeského kraje 

f. dotace ze SFŽP ČR na akci Využití dešťových vod z náměstí 

g. dotace ze SFŽP ČR na akci Retence srážkových vod ZŠ Mníšek pod Brdy 

7. Rozpočtová opatření 

8. Darovací smlouva – Festival J.J.Ryby 

9. Zásady města pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury 

10. Doplnění změny č. 1 ÚP 

11. Pověření P.Smorádka plněním funkce vedoucího strážníka MP 

12. Osadní výbor Rymaně – zpráva a podněty 

13. Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku pro Mníšeckou 

servisní, s.r.o. 

14. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem k projektu OPZ – MAS Hřebeny, 

z.s. 

15. Dohoda o započtení pohledávek a finančním vypořádání mezi Římskokatolickou 

farností a městem Mníšek pod Brdy 
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Usnesení č. 3/3/2023  

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

 

Usnesení č. 4/3/2023  

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Finančního výboru. 

 

Usnesení č. 5/3/2023 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru. 

 

Usnesení č. 6/3/2023 

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 – 4. část ve výši 1.204.926,56 Kč. 

 

Usnesení č. 7/3/2023  

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z MV z programu Podpora prevence kriminality 

na akci Mníšek pod Brdy – Rozšíření MKDS – 2022 ve výši 200.000 Kč. 

 

Usnesení č. 8/3/2023  

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z MŽP na akci Vymezení území ohroženého 

zvláštní povodní pro VD Zámecký rybník ve výši 293.523,61 Kč. 

 

Usnesení č. 9/3/2023  

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti 

volbou prezidenta republiky ve výši 208.000 Kč. 

 

Usnesení č. 10/3/2023  

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení celkového ročního objemu souhrnného dotačního 

vztahu od Středočeského kraje na částku 7.153.700 Kč. 

 

Usnesení č. 11/3/2023  

Zastupitelstvo města schvaluje jmenovité hlasování v bodě 6 f. 

 

Usnesení č. 12/3/2023  

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí finančních prostředků ze SFŽP ČR na akci Retence 

srážkových vod ZŠ Mníšek pod Brdy ve výši 5.566.981,97 Kč. 

 

Usnesení č. 13/3/2023  

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023. 

 

Usnesení č. 14/3/2023  

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023. 

 

Usnesení č. 15/3/2023 

Zastupitelstvo města schvaluje finanční podporu 6. ročníku Festivalu Jana Jakuba Ryby 2023 

ve výši 30.000 Kč. 
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Usnesení č. 16/3/2023  

Zastupitelstvo města schvaluje úpravy návrhu Zásad města Mníšek pod Brdy pro spolupráci 

s investory na rozvoji veřejné infrastruktury, a to takto: 

Čl. III odst. 3 bude doplněn o znění: 

Navýšení částky pro výpočet Investičního příspěvku uvedeným koeficientem se neuplatní 

v případě Investičního záměru realizovaného v proluce, bez ohledu na to zda se proluka 

nachází ve stabilizovaných plochách dle platného územního plánu Města či mimo 

stabilizované plochy. Prolukou se pro tyto účely rozumí dočasně nezastavěný prostor ve 

stávající souvislé zástavbě, který je určen k zastavění, přičemž v zástavbě rodinných domů 

se prolukou rozumí také nezastavěný pozemek v souvislé řadě pozemků stávajících 

rodinných domů včetně volného pozemku na nároží ulic, určený k zástavbě rodinným 

domem. 

Čl. III odst. 3 písm. a), b), c) o cenách investičních příspěvků se mění z:  

1.500 Kč na 1.875 Kč 

1.200 Kč na 1.500 Kč 

900 Kč na 1.125 Kč 

700 Kč na 875 Kč 

600 Kč na 750 Kč 

500 Kč na 625 Kč 

 

Usnesení č. 17/3/2023  

Zastupitelstvo města schvaluje Zásady města Mníšek pod Brdy pro spolupráci s investory na 

rozvoji veřejné infrastruktury. 

 

Usnesení č. 18/3/2023 

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy, příslušné dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona 

č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(stavební zákon), ve spojení s § 55a stavebního zákona, s přihlédnutím ke stanovisku 

Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 017924/2023/KUSK ze dne 20.2.2023 a k 

doporučení pořizovatele dle § 55a odst. 4 stavebního zákona:  

1) rozhodlo o rozšíření obsahu změny č. 1 územního plánu (ÚP) Mníšek pod Brdy podle 

návrhu pořizovatele, konzultace s projektantem a na základě doporučení komise pro 

územní plán. Jednotlivé položky rozšiřující obsah změny ÚP v souvisejících lokalitách 

původního obsahu jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení;  

2) bere na vědomí, že pro úpravy dokumentace změny územního plánu v opakovaném 

veřejném projednání včetně rozšíření obsahu v souvisejících lokalitách krajský úřad 

nevyžaduje doplnění dokumentace vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA). 

 

Usnesení č. 19/3/2023  

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení ZM č. 19/4/2019 ze dne 8.4.2019. 
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Usnesení č. 20/3/2023  

Zastupitelstvo města: 

I. pověřuje: 

S účinností od 1.3.2023 strážníka Městské policie Mníšek pod Brdy pana Petra Smorádka 

v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších 

předpisů, plněním funkce vedoucího strážníka Městské policie Mníšek pod Brdy na dobu 

neurčitou. 

II. určuje: 

úkoly, k nimž je vedoucí strážník pověřen: 

1. zodpovídá za plnění úkolů v rozsahu stanovených zákonem o obecní policii v 

platném znění mimo úkolů v pracovněprávních vztazích, které plní dle § 3 odst. 1) 

zákona o obecní policii člen zastupitelstva města pověřený zastupitelstvem města 

řízením městské policie (dál jen: „MP“); 

2. řídí, koordinuje a kontroluje činnost zaměstnanců zařazených do MP Mníšek pod 

Brdy, pravidelně hodnotí činnost a výsledky MP; 

3. vydává organizační a řídící normativní akty; 

4. zajišťuje podmínky pro zvyšování odborných znalostí a dovedností, místní a osobní 

znalosti strážníků, dbá o jejich morální bezúhonnost a fyzickou připravenost; 

5. zodpovídá za vedení dokumentů MP ve spisové službě VERA v souladu se zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění a v agendě MP; 

6. zodpovídá za služby strážníků, vede rozpis směn strážníků MP dle podmínek 

určených pověřeným zastupitelem města a s ohledem na počet strážníků; 

7. zodpovídá za uložení zbraní a střeliva; 

8. zodpovídá za vedení evidence o nákupu a přidělování stejnokrojů MP a ostatních 

pracovních pomůcek, které podléhají evidenci na osobní kartě pracovníka, 

hospodárné využívání svěřených prostředků, jejich údržbu a provoz, dodržování 

předpisů v oblasti materiálního a finančního zabezpečení; 

9. zodpovídá za plnění úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a v požární 

ochraně; 

10. plní další úkoly uložené pověřeným zastupitelem města. 

 

Usnesení č. 21/3/2023  

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Osadního výboru Rymaně. 

 

Usnesení č. 22/3/2023  

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku ve 

výši 200.000 Kč mezi městem Mníšek pod Brdy a společností Mníšecká servisní s.r.o. 

 

Usnesení č. 23/3/2023 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem pro 

projekty OPZ+ s přímými a nepřímými náklady a pro projekty financované s využitím 

paušálních sazeb mezi MAS Hřebeny, z. s. (jako příjemcem) a městem Mníšek pod Brdy (jako 

partnerem 1) a organizací Magdaléna, o. p. s. (jako partnerem 2). 
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Usnesení č. 24/3/2023  

Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o započtení pohledávek a finančním vypořádání 

mezi městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, IČ 00242748 a 

Římskokatolickou farností, náměstí F. X. Svobody 38, Mníšek pod Brdy, IČ 47003197. 

 

 

 

 

 

 

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

starosta                   místostarostka 


