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Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy  

č. 3 ze dne 1. 3. 2023 
 

Den a místo konání: 1.3.2023, 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, Ondřej Solnička, Marie Šretrová 

Pozdější příchod: Radko Sáblík (18:20), Michal Trkan (18:23) 

Omluven: Zdeněk Vyskočil 

* * * 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:09 starostou Ing. Petrem Digrinem, Ph.D., 

který přivítal všechny přítomné a oznámil pozdější příchod zastupitelů Radko Sáblíka a 

Michala Trkana a z účasti omluvil zastupitele Zdeňka Vyskočila. 

Přítomno bylo 12 zastupitelů, všichni prezenčně. Kvórum pro usnášeníschopnost je 

8 zastupitelů, takže zastupitelstvo bylo usnášení schopné. 

 

Na úvod starosta předal slovo radní Marii Šretrová, aby pronesla poděkování a předala 

dárek Mgr. Janu Voleskému, odstupujícímu předsedovi přestupkové komise města, a dále 

MUDr. Vladimíru Janečkovi, ortopedovi odcházejícímu do důchodu. Přítomný Mgr. 

Voleský pronesl krátký proslov. 
 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a složení návrhové komise 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Bohumila Minaříková a Luboš Kožíšek, kteří oba 

souhlasili, a návrhová komise ve složení Magdalena Davis a Hana Kotoučová, které taktéž 

souhlasily. 

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 Bohumilu Minaříkovou a Luboše 

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

Rišianovou zapisovatelkou zápisu.  

PRO 12 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 1/3/2023 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. Nebyly vzneseny 

žádné připomínky ani návrhy na doplnění. 

 

Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

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 

PRO 12 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 2/3/2023 bylo schváleno. 

 

 

2. Veřejná schůze 

V 18:18 byl zahájen vymezený čas 30 minut pro veřejnou schůzi. Prostor dostali přítomní 

občané. 

Z veřejnosti nebyl vznesen žádný podnět, slovo dostali zastupitelů. 
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Zastupitelka Davis: představila a přivítala přítomnou Mgr. Janu Skopalíkovou, radní 

Středočeského kraje pro oblast životního prostředí, a otevřela téma dotací na retenční 

nádrže, o kterých se bude v souladu s programem ZM hlasovat. 

 

V 18:20 se na zasedání ZM dostavil zastupitel Radko Sáblík. Přítomno 13 zastupitelů. 

 

Mgr. Skopalíková: přednesla projev na téma důležitosti zadržování vody v krajině a 

doporučila zastupitelům přiznanou dotaci využít a retenční nádrž zrealizovat. 

 

V 18:23 se na zasedání ZM dostavil zastupitel Michal Trkan. Přítomno 14 zastupitelů. 

 

Starosta Digrin: navrhnul přenechat diskusi k tomuto tématu až v rámci bodu 6) Schválení 

přijetí dotací. 

 

Veřejná schůze byla ukončena v 18:25. 

 

 

3. Zpráva starosty o činnosti RM a MěÚ 

Starosta přednesl zprávu o činnosti rady města a městského úřadu za období uplynulé od 

posledního zasedání ZM, přičemž vypíchnul klíčové agendy: proběhla volba prezidenta 

(bez komplikací, nadprůměrná účast); byla zprovozněna možnost platby poplatku za 

komunální odpad prostřednictvím Portálu občana; došlo k nárůstu počtu obyvatel na 

6043; v procesu je uzavírání veřejnoprávních smluv se spolky na příspěvky z rozpočtu 

města. 

Dále starosta představil vybrané investiční akce:  

 Parkový chodník podél komunikace V Lipkách – vybrán zhotovitel stavebních prací 

 Přístavba ZUŠ při MŠ Nová – podepsána smlouva se zhotovitelem 

 Oprava komunikace Řevnická – souvislá údržba – probíhá výběrové řízení na 

zhotovitele stavebních prací 

 Víceúčelové hřiště – Eden – vybrán zhotovitel 

 Zateplení zdravotního střediska pro dospělé – příprava zadávací dokumentace a 

výběrového řízení na zhotovitele 

 Zateplení vč. řešení vlhkosti v suterénu BD č.p. 519 a 555 - příprava zadávací 

dokumentace a výběrového řízení na zhotovitele 

 Doplnění části komunikace v ulici Pod Lesem – podepsána smlouva se 

zhotovitelem 

 Oprava budovy 1a Domova pro seniory - 1. etapa - příprava zadávací dokumentace 

a výběrového řízení na zhotovitele 

 Výměna oken v budovách Domova pro seniory - 1. etapa – příprava zadávací 

dokumentace a výběrového řízení na zhotovitele 

 Stavební úpravy atletického hřiště ZŠ Komenského 420 – instalace osvětlení: 

podána žádost o dotaci a příprava zadávací dokumentace a výběrového řízení na 

zhotovitele 

 Vodovodní řad a sběrač splaškové kanalizace v ul. V Zahrádkách – probíhá stavba 

 Akce VO Rymaně (Višňovka) - zajištění GP a příprava smluv – věcné břemeno 
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 Akce VO Rymaně (Hladový Vrch) - zadáno vypracování projektu 

 Vodovodní řad v ulici Na Madlenkách, k.ú. MpB – kolaudace stavby 

 Skalecká ulice – probíhá předláždění 

Další probíhající akce a činnosti jsou uvedeny ve zprávě. 

 

Proběhla rozprava. 

Zastupitelka Davis: 3 dotazy: 1) konečná cena na doplnění části komunikace v ulici pod 

Lesem? Starosta Digrin: 556 tisíc vč. DPH; 2) kdo byl zhotovitelem a jaká je finanční částka 

za předláždění Skalecké ulice? Zastupující vedoucí OSMI Judita Kuntová: cca 830 tisíc; 

3) PENB štítky pro veřejné budovy? Starosta Digrin: některé štítky se dohledaly, je kryto 

cca 50% budov. 

 

Zastupitelka Dalešická: dotaz na vývoj kolem rybníků a svazkové školy 

Místostarostka Kotoučová: dotace na revitalizaci Prostředního rybníka se bude stahovat, 

protože by se nepodařilo dodržet všechny podmínky a navíc se mezitím zvýšily ceny; 

dotace je nyní stažena, ale je domluveno, že se podá projekt nový se vším všudy. Jsou 

zajištěny pozemky pro uložení sedimentu. Předpokládá se, že nová dotace bude vyšší než 

ta předchozí. 

Místostarostka Páterová: na svazkovou školu je hotová studie proveditelnosti, kterou 

zpracoval Atelier APRIS. Z vymezeného prostoru se podařilo vytěžit maximum, vč. 

zachování ZUŠ. Dne 7.3.2023 proběhne jednání na MŠMT, kde bude studie představena. 

Starosta Digrin: studie je pracovní verzí, není zatím určena ke zveřejnění, počká se na 

zpětnou vazbu z MŠMT. V rámci bodu 10 dnešního programu ZM budou představeny 

nezbytné změny ÚP, které umožní realizaci svazkové školy v požadovaném rozsahu. 

 

Nebyly položeny žádné další dotazy. 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. 3/3/2023 bylo schváleno. 

 

 

4. Zpráva FV 

Z důvodu nepřítomnosti předsedy FV Zdeňka Vyskočila přetlumočila zprávu FV 

místostarostka Daniela Páterová. 

FV se sešel dne 20.2.2023 a vzal na vědomí přijaté dotace a doporučil ZM přijmout 

rozpočtová opatření č. 1 a 2. Dále se FV usnesl, že do příštího jednání si vyžádá seznam 

využívaných modulů systému VERA a ve spolupráci s finančním odborem nadefinuje své 

požadavky pro přístup k nahlížení do systému v rámci své kontrolní činnosti. 

 

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. 4/3/2023 bylo schváleno. 
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5. Zpráva KV 

Předsedkyně KV Magdalena Davis sdělila: KV se zatím sešel dvakrát, ale v podkladech pro 

ZM je zahrnut pouze zápis z 1. jednání, protože zápis z 2. jednání se nedopatřením ztratil 

a bude tedy obsažen až v rámci Zprávy KV pro následující zasedání ZM. 

KV kontroloval zápis z ustavujícího zasedání ZM dne 2.11.2022, dále zápisy z jednání RM 

č. 1 – 3. 

KV se vyjádřil ke změně schváleného programu na ustavujícím zasedání ZM, kde došlo 

k doplnění bodu na odvolání dosavadní předsedkyně DSO Svazková škola pod Skalkou 

Dany Dalešické a odvolání dosavadní předsedkyně DSO TS Brdy a Hřebeny Magdaleny 

Davis až na samém konci jednání ZM. KV posoudil tento postup s ohledem na platný 

jednací řád ZM, Zákon o obcích a metodiku Ministerstva vnitra, a konstatoval, že jakkoliv 

změnu programu v průběhu zasedání umožňuje jednací řád ZM i zákon o obcích, tak se 

jednalo o nevhodný způsob, protože tím došlo k obcházení zákona, neboť nebylo 

umožněno veřejnosti se k tomuto bodu vyjádřit. 

KV doporučuje zastupitelům se podobnému postupu v budoucnu vyvarovat. Ke změnám 

programu v průběhu jednání lze přistupovat výjimečně, např. pokud změna programu 

vyplyne z diskuse s veřejností a okolnosti nejsou zastupitelům předem známy – to však 

nebyl tento případ, neboť informace o personálním obsazení DSO známy byly a bod měl 

být tedy zařazen jako řádný bod programu, a to nejpozději na začátku jednání. 

 

Proběhla rozprava. 

Zastupitel Trkan: se závěry KV lze souhlasit – ke změnám programu v průběhu zasedání 

by mělo dojít pouze výjimečně, a to pokud se jedná o záležitostech, které nebyly dosud 

známy. Nesouhlasí však s tím, že došlo k obcházení zákona. Situace vznikla z toho důvodu, 

že v průběhu ustavujícího zasedání ZM, jehož program připravila ještě původní rada 

města, došlo ke zvolení nových zastupitelů – to měla původní rada předvídat a do 

programu ZM tento bod sama zařadit. Zvolení nových zástupců města v orgánech DSO po 

zvolení nových zastupitelů na ustavujícím ZM považuje za zcela legitimní. 

Zastupitelka Davis: KV vypíchnul zejm. to, že nedošlo k umožnění veřejnosti se vyjádřit 

k jednotlivým bodům programu. V plénu na ustavujícím ZM sedělo několik starostů 

okolních obcí sdružených ve zmíněných DSO, aby se dozvěděli, jestli do programu bude 

zařazen bod změny obsazení orgánů DSO a mohli se k tomu případně vyjádřit. Zároveň 

při povolebním vyjednávání padla dohoda, že se v rámci svazků prozatím nebude nic 

měnit, a proto nebyl tento bod při přípravě programu ZM zařazen. KV zkrátka doporučil 

zastupitelům, aby tímto způsobem do budoucna nepostupovali – veřejnost se nemohla 

vyjádřit k projednávaným bodům – starostové okolních obcí tuto možnost nedostali, 

protože odešli krátce předtím, než byl bod zařazen. 

Starosta Digrin: důvodem dodatečného zařazení do programu bylo to, že v průběhu 

jednání došlo ke změně složení zastupitelstva. Čekal, že tento bod do programu zařadí 

někdo jiný a nestalo se tak. O zmíněné dohodě, že se nebude měnit složení zástupců města 

v DSO, neví, bylo domluveno pouze to, že se nebudou měnit jednatelé Brdské odpadářské 

společnosti, a to platí. 

Zastupitelka Davis: bod mohl starosta zařadit hned na začátku jednání, anebo hned po 

svém zvolení starostou, místo toho byl nový bod vložen 3 minuty před koncem, a to 

považuje celý KV za nevhodné. 
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Zastupitel Trkan: jakkoli souhlasí se závěry KV, tak se domnívá, že toto skutečně byla 

situace, kdy okolnosti nebyly předem známy, a proto bylo možné bod zařadit dodatečně 

– nedošlo k obcházení zákona. 

 

V 19:09 se vzdálil zastupitel Kožíšek. Přítomno 13 zastupitelů. 

 

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

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru. 

PRO 13 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 5/3/2023 bylo schváleno. 

 

V 19:11 se zastupitel Kožíšek vrátil. Přítomno 14 zastupitelů. 

 

 

6. Schválení přijetí dotací 

Vedoucí FO Ing. Dupalová představila jednotlivé přijaté dotace vypsané níže: 

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

projektu „Optimalizace řízení kvality a zavádění nástrojů komunikace s 

veřejností v Mníšku pod Brdy“ 

b. dotace z MV z programu Podpora prevence kriminality 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 vzniklých v souvislosti volbou 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 

 

Hlasovalo se postupně o jednotlivých dotacích: 

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. 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 6/3/2023 bylo schváleno. 

 

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. 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 7/3/2023 bylo schváleno. 
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Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z MŽP na akci Vymezení území 

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

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 8/3/2023 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace na úhradu výdajů vzniklých v 

souvislosti volbou prezidenta republiky ve výši 208.000 Kč. 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 9/3/2023 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení celkového ročního objemu souhrnného 

dotačního vztahu od Středočeského kraje na částku 7.153.700 Kč. 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 10/3/2023 bylo schváleno. 

 

Před hlasování o přijetí dotací na retenční nádrže na náměstí a u ZŠ (bod 6f) proběhla 

rozprava. 

 

Zastupitelka Davis: dospívá k závěru, že ZM se chystá tuto dotaci odmítnout. Ráda by 

přiblížila širší kontext: z hydrometeorologického modelu vyplývá, že do 20 let bude na 

území ČR nedostatek vody – vypsány dotace na zadržování vody v krajině (evropské, 

státní, krajské). Projekt je podpořen z dotace částkou přes 11 miliónů. Nechápe, jaktože 

důležitost tohoto tématu nevnímá současné vedení města? A dále připomínky ke 

komunikační oblasti – nebyl pozván redaktor na pracovní jednání zastupitelů k retenčním 

nádržím, aby mohl o tématu napsat, nízká účast koaličních zastupitelů na pracovním 

jednání + dosud nezná názory vedoucích osob města - starosty a místostarostek, a přitom 

se jedná o projekt, do něhož město vložilo cca 1,4 mil. Kč. Všechny obce budou muset řešit 

zádrž vody v krajině, a je řada dalších možností. Ale i sbírání vody na zálivku a podpora 

malého vodního cyklu na náměstí má smysl. Vždy se musí vybírat z toho, na co jsou 

finanční prostředky a na co jsou dotace – byla využita možnost získat dotaci, která zrovna 

byla vypsána. Bude chyba dotaci odmítnout, protože se to již nemusí znovu podařit. 

Starosta Digrin: svoje vyjádření k tématu nezveřejnil, protože by se k tomuto tématu měli 

vyjadřovat primárně odborníci na tuto problematiku, není to souboj politiků. Zajímají ho 

pouze fakta, nikoliv ideologie (cesta budoucnosti, která vychází z nějakého 

předpokládaného vývoje, který ale nakonec může být jiný). Zastává pohled spíše 

konzervativní, pragmatický a ekonomický, vidí jiné priority města v příštích několika 

letech – omezený rozpočet, na to, aby se nyní řešily problémy, které možná nastanou za 

25 let. Není to o tom, že není důležité a potřebné řešit klimatickou změnu, vsakování vody, 

energetickou nezávislost apod., ale nikoliv nyní (z hlediska omezeného rozpočtu). Větší 

smysl vidí v projektu retenční nádrže u ZŠ, ačkoliv i v tomto případě má velké připomínky. 

Retenční nádrž na náměstí vidí jako neúměrné mrhání finančních prostředků v místech, 

které nás v příštích desetiletích nebudou pálit. Dotační tituly na tuto oblast i nadále 

vypisovány budou a ve větších objemech. Mělo by se to řešit koncepčně, řada menších, 

méně nákladných, ale efektivních opatření, která budou fungovat. Zmíněný projekt hlavně 

neplní úkoly, které by měl plnit, a musely by být investovány další milióny, nad rámec 

nutných 5 mil. jako spolufinancování. 
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Místostarostka Páterová: k tématu proběhla 3 jednání, vedení města se s projektem 

podrobně seznámilo. Souhlasem s retenční nádrží u ZŠ dávají najevo svůj kladný postoj 

k tomuto tématu, ale nesouhlasí s tím, jak je projekt postaven nyní. Rovněž se nepřiklání 

k tomu realizovat tento projekt pouze kvůli tomu, že je zrovna vypsána dotace. 

Místostarostka Kotoučová: s projektem se seznámila, zdá se jí nehospodárný. Volila by 

jinou formu podpory retence vody v krajině, nikoliv obrovskou nádrž uprostřed města. 

Ideálně menší retenční nádrže přímo u jednotlivých domů – zadržování vody a využívání 

k zálivce apod. 

Zastupitel Kroutil: článek o retenčních nádržích ve Zpravodaji je nepodařený, napsaný 

manipulativně, nejmenovité citace. 

Starosta Digrin: vnímání projektu je o nastavení jednotlivců – rozdílné vidění světa. 

Zastupitelka Davis: nejedná se o ideologii – jsou známá fakta, že dojde voda. Vznesla návrh 

na jmenovité hlasování o přijetí této dotace. 

Starosta Digrin: měl na mysli fakta ve smyslu účinných opatření, tj. zda se finanční 

prostředky využijí na účinná opatření, a toto za účinné nepovažuje. 

Zastupitel Sáblík: dvě roviny – obecně bývají projekty nastaveny tak, aby splnily podmínky 

dotace, přestože by bylo bývalo lepší udělat to technicky jinak. Chápe, že na tom bývalá 

starostka a zaměstnanci úřadu odpracovali mnoho práce, která bude znehodnocena. Sám 

se přiklání také spíše k menším projektům. Chápe obě strany, má pragmatický pohled: 

kolik financí bude muset město vynaložit na udržitelnost projektu. 

Zastupitel Trkan: klimatická změna neuteče, dotační tituly budou pokračovat a možná i ve 

větším objemu. Bude hlasovat po poradě s kandidáty ze svojí kandidátky. 

Místostarostka Páterová: prošli procesem seznamování se s projektem, není to 

jednoduché rozhodnutí, klimatická změna je zřejmá, váží si práce minulého vedení na 

tomto projektu. Do budoucna podobné projekty nezavrhuje, ale třeba jiným způsobem. 

Místostarostka Kotoučová: toto není jediné řešení, sama vidí řešení někde jinde, není to o 

tom, že by nepochopila důležitost tématu. 

Zastupitelka Davis: město by mělo dělat všechna dostupná opatření a stejně to nebude 

stačit. Uvítá jakékoliv opatření na zadržování vody v krajině, které město udělá, ale zatím 

žádné neviděla. Jedná se o jeden projekt z mnoha, který by měl být udělán, a na který by 

navazovaly další. 

Zastupitelka Šretrová: od počátku odlišný pohled na projekt retenční nádrže na náměstí. 

Klimatické změny chápe, ale dívá se na to pragmaticky – nechce nechat rozkopat celé 

náměstí, budou pracovat na jiných možnostech. 

Zastupitel Sáblík: diskuse probíhala i v rámci volebního uskupení a nikdo nebyl pro přijetí 

této dotace. Jedná se o individuální pohled každého jednotlivce, nikdo nikoho nenutil, 

nejedná se o politické rozhodnutí. 

 

Dále dostala prostor veřejnost. 

E.N.: dotaz na názor zastupitelky Davis z hlediska finanční stránky, spoluúčast města. 

Zastupitelka Davis: z dotace je pokryto cca 77% nákladů, spoluúčast města se 

předpokládala kolem 5 mil. Kč. 

Starosta Digrin: nelze přesně vyčíslit všechny navazující náklady města, navíc inflace, 

nárůst nákladů, vysoký podíl neuznatelných nákladů. 
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Zastupitelka Davis: kdyby se sbírala voda jen z náměstí, tak by stačila menší nádrž, tj. 

menší náklady, menší výkopové práce atd., avšak projekt byl koncipován tak, aby bylo 

možné do budoucna doplnit okolní plochy (střechy domů na náměstí, kostelní střecha 

atd.) a mít k dispozici větší objem dešťové vody, proto byla zvolena velká nádrž (140 m3) 

– počítalo se s etapizací (napojení při příležitosti např. obnovy sítí na náměstí apod. – 

nejednalo by se tedy o skryté náklady, které by město muselo vynaložit hned). 

Starosta Digrin: to se právě špatně vyčísluje, ale jsou to související náklady projektu, které 

se v souvislosti s projektem vynaloží. 

 

Mgr. Skopalíková: jaké jsou priority vedení města, když to není klimatická změna? Jaká 

opatření město plánuje pro překlenutí vln sucha (střídavé počasí – bouřky a vlny veder)? 

Starosta Digrin: pro toto volební období je prioritou obnova městského majetku, obnova 

sítí a komunikací a využívat finanční prostředky co nejefektivněji. Projekt retenční nádrže 

na náměstí se nezavrhuje nadobro, pouze se uloží do šuplíku a bude se moci třeba za pár 

let vyndat a zaktualizovat. Je nutné řešit aktuální potřeby (např. nedostatečná kapacita 

ČOV). 

 

Zastupitel Kroutil: k prioritám – v RO č. 2 je hřiště v Edenu, a to měl hradit investor. 

Starosta Digrin: ze smlouvy to nevyplývá – pošle M.Kroutilovi smlouvu a příště si řeknou, 

kdo to měl platit. 

 

Zastupitelka Minaříková: finanční prostředky by bylo vhodné využít na projektovou 

dokumentaci na oddělení dešťové kanalizace v celé Dobříšské ulici v souvislosti 

s plánovanou rekonstrukcí průtahu městem – tím by se dal vyřešit systém likvidace 

dešťových vod na náměstí s možným záchytem na Pivovárce (s možností napojení 

rodinných domů). 

Starosta Digrin: takový projekt je prioritou. 

Zastupitelka Davis: rozhodně ano, v rámci průtahu městem se počítalo s obnovou sítí a s 

rozdělením dešťové kanalizace na Dobříšské ulici. Projektů na retenci vody je mnoho 

variant a měly by na sebe navazovat. Město by však někde mělo začít a poté výhledově 

realizovat jakákoliv další navazující opatření. Je zřejmé, že stávající priority města jsou 

jiné, i z rozpočtu je to vidět. A jedná se o to, že tato dotační možnost je tady a teď a měla 

by se využít, protože jinak o těch 11 mil. město přijde. 

Zastupitel Kotouč: dotaz, zda byl projekt předjednán s živnostníky na náměstí, protože 

těch by se realizace projektu dotkla. 

Zastupitelka Davis: kdo by se nechtěl připojit, nemusel by. 

Zastupitelka Minaříková: dotaz byl myšlen asi jinak – uzavření náměstí na 5 měsíců by 

bylo pro podnikatele likvidační. 

 

Nebyly položeny další dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje jmenovité hlasování v bodě 6 f. 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 11/3/2023 bylo schváleno. 
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Následovalo jmenovité hlasování o návrhu usnesení: 

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

dešťových vod z náměstí ve výši 11.228.206,92 Kč. 

Dalešická Davis Digrin Kotouč Kotoučová 

PRO PRO PROTI PROTI ZDRŽELA SE 

Kožíšek Kroutil Minaříková Nováková Páterová 

PRO PRO ZDRŽELA SE PROTI PROTI 

Sáblík Solnička Šretrová Trkan Vyskočil 

ZDRŽEL SE PROTI PROTI ZDRŽEL SE --- 

PRO  4 PROTI  6 ZDRŽEL SE 4 

Návrh nebyl přijat. 

 

Dále se hlasovalo o přijetí dotace na retenční nádrž u ZŠ: 

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. 

PRO 13 PROTI  0 ZDRŽEL SE 1 

Usnesení č. 12/3/2023 bylo schváleno. 

 

Ve 20:20 byla zahájena přestávka 5 minut. Ve 20:25 jednání pokračovalo. 

 

 

7. Rozpočtová opatření 

Vedoucí FO Ing. Dupalová představila jednotlivá předložená rozpočtová opatření, přičemž 

sdělila, že dvě RO byla schválena koncem roku radou města v souladu s usnesením ZM 

č. 25/2/2022. Jednalo se RO č. 19/2022: přijatá dotace na kamerový systém a příspěvek 

ZŠ na mzdy pedagogů z UA, a RO č. 20/2022: přijatá dotace OPZ a přesuny v rámci ODPA 

5512 – hasiči Mníšek – navýšení na energie a zapojení odměn za zásah. 

 

RO č. 1/2023: 

Navýšení transferu ze SR - SDV (příspěvek na státní správu) ve výši 253.700 Kč 

Dotace na volby prezidenta ČR ve výši 208.000 Kč 

Výdaje na volby prezidenta byly ve výši 158.000 Kč, rozdíl bude vrácen. 

 

RO č. 2/2023: 

Příjem - Příspěvek na investice za připojení V Zahrádkách ve výši 266.667 Kč 

Zrušení výdaje - příspěvku na TKO pro trvale hlášené obyvatele ve výši 1.100.000 Kč 

Výdaj - Navýšení pečovatelská služba Řevnice ve výši 85.000 Kč 

Výdaj - Platby daní a poplatků SR (DPH) ve výši 100.000 Kč 

Kapitálové výdaje - multifunkční hřiště Eden ve výši 1.800.000 Kč 

Do RO č. 2 bylo dodatečně doplněno pokrytí výdajů na adaptační skupinu na 4 měsíce 

(500.000 Kč) do doby získání dotace MŠMT 
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Proběhla rozprava. 

Zastupitelka Dalešická: bude se hřiště v Edenu realizovat ještě letos? A byly vyčísleny 

náklady města na správu hřiště? 

Starosta Digrin: ano, hřiště se bude realizovat letos, náklady na jeho správu budou 

obdobné jako na jiná hřiště – jedná se o službu veřejnosti. Projekt je připraven již dlouho, 

má stavební povolení, jedná se o dluh z minulého volebního období. 

 

Nebyly položeny další dotazy. Hlasovalo se postupně o RO: 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023. 

PRO 11 PROTI  0 ZDRŽEL SE 3 

Usnesení č. 13/3/2023 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023. 

PRO 11 PROTI  0 ZDRŽEL SE 3 

Usnesení č. 14/3/2023 bylo schváleno. 

 

 

8. Darovací smlouva – Festival J.J.Ryby 

Byla předložena žádost o finanční podporu 6. ročníku Festivalu Jana Jakuba Ryby. Rada 

města usnesením č. 17-6/2022 doporučila schválit finanční příspěvek ve výši 30.000 Kč. 

 

Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje finanční podporu 6. ročníku Festivalu Jana Jakuba 

Ryby 2023 ve výši 30.000 Kč. 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 15/3/2023 bylo schváleno. 

 

 

Ve 20:40 se on-line připojili hosté městský architekt Josef Tlustý a advokát ze společnosti 

Frank Bold Václav Duda. 

 

 

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

Zastupitel Trkan uvedl: aktuálně platné Zásady byly naposledy aktualizovány v roce 2018. 

V minulém volebním období byla zřízena pracovní skupina, která pracovala na přípravě 

aktualizace Zásad spolu s městským architektem Tlustým a advokátní kanceláří Frank 

Bold, která má hojné zkušenosti se zaváděním obdobných zásad v řadě měst. 

Zastupitelstvu je předkládán finální návrh Zásad a související vzory smluv - memorandum 

o spolupráci, smlouva o spolupráci, plánovací smlouva, smlouva o investičním příspěvku. 

Zásady postihuji případy, kdy investor staví nějaký projekt (rodinný dům či větší projekt), 

což pro město přináší zátěž na stávající infrastrukturu, ČOV atd. Finanční částky jsou nyní 

nastaveny tak, aby přibližně odpovídaly dosavadním Zásadám z roku 2018 (ke zvážení je 

zvýšení o inflaci za uplynulé roky, cca 29%). Zásady obsahují inflační doložku (navýšení o 

inflaci na roční bázi). Dle doporučení společnosti Frank Bold, se částky mohou výhledově 
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zpřesňovat na základě podrobné modelace a konkretizace jednotlivých finančních nároků 

na veřejnou infrastrukturu, která bude následovat. 

Václav Duda: postup dle Zásad je v podstatě dobrovolný, investoři se zaváží k plnění až 

v okamžiku podpisu jednoho z typů smluv. Oboustranný model: každá ze stran něco 

dostává a něco dává – investor poskytuje příspěvek finanční či nepeněžitý a město 

poskytne součinnost při realizaci projektu. 

Josef Tlustý: Zásady vznikly v důsledku potřeby města motivovat nebo naopak 

demotivovat investory ve městě něco stavět. Výše příspěvků jsou nyní nastaveny spíše na 

vyšší úrovni v porovnání s ostatními městy, tj. méně výhodně nastavené podmínky pro 

investory. Uvítá spolupráci s advokátní kanceláří Frank Bold na dalším zpřesňování 

podmínek a nastavených cen. 

Zastupitelka Davis: podporuje schválení Zásad na dnešním ZM, když se jejich aktualizace 

výhledově stejně předpokládá, takže následující dotazy jsou spíše myšleny jako podněty 

k zapracování do budoucna. Inflace by měla být v cenách zohledněna klidně již dnes. Dále 

dotaz na dělenou platbu (platba 30% ještě před jakýmkoliv rozhodnutím příslušného 

úřadu). 

Václav Duda: z hlediska cashflow projektu není vhodné investory nepřiměřeně zatěžovat, 

proto 30% se jeví jako optimální kompromis. Navíc není vyloučena individuální domluva 

s investorem – více variant splatnosti k výběru. 

Starosta Digrin: jedná se v podstatě o Zásady verze 1.0, která se časem bude muset vyladit. 

Oproti předchozím Zásadám jsou zde v podstatě 2 typy smluv – smlouva o investičním 

příspěvku (investor obecně zatěžuje infrastrukturu města) a smlouva o spolupráci (nese 

v sobě investiční příspěvek + nad rámec toho příspěvek na vynucené investice města). 

Zastupitelka Minaříková: navrhuje do plánovací smlouvy doplnit, že nebudou schvalovány 

stavby RD, dokud nebudou zkolaudované komunikace a veškeré inženýrské sítě (v 

poslední době častý problém, že investor ohlásí užívání stavby, aniž by byly zkolaudovány 

komunikace a sítě a úřad potom nemá na investora žádné páky). 

Václav Duda: do smlouvy lze zahrnout různé závazky a sankce, investor se pod sankcí 

např. zaváže, že nebudou žádat o stavební povolení/nebudou dávat ohlášení stavby, 

dokud nezkolaudují komunikace a sítě apod. Smlouva může obsahovat i různé přílohy – 

výkres, harmonogram apod. U významnějších případů by se mělo ve smlouvě sjednat 

jištění za účelem posílení postavení města. 

Starosta Digrin: smlouvy o investičním příspěvku schvaluje rada města, ale smlouvy o 

spolupráci z hlediska kompetencí spadají pod zastupitelstvo, takže zastupitelé budou mít 

kontrolu nad obsahem všech smluv, které zásadním způsobem zasáhnou do územního 

rozvoje města. Doporučuje navýšit ceny o inflaci v rozmezí 20-30%, navrhuje tedy 

kompromis 25%. 

Zastupitelka Davis: navrhuje změnit ceny přímo v textu hned a v této podobě o nich nyní 

hlasovat. 

Zastupitel Trkan: ještě navrhuje doplnit do Zásad pod čl. III. odst. 3 za přehled finančních 

částek větu uvedenou níže v návrhu usnesení (Navýšení částky pro výpočet Investičního 

příspěvku uvedeným koeficientem se neuplatní v případě Investičního záměru 

realizovaného v proluce….). 

Starosta Digrin: je zřejmá shoda na navýšení o inflaci, takže navrhuje hlasovat o návrhu 

usnesení, který bude zahrnovat doplněnou textaci ohledně proluky a navýšení cen o 

inflaci 25%. 
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Nebyly položeny další dotazy. Hlasovalo se o úpravách Zásad: 

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 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 16/3/2023 bylo schváleno. 

 

Dále se hlasovalo o finální podobě Zásad s právě schválenými změnami: 

Zastupitelstvo města schvaluje Zásady města Mníšek pod Brdy pro spolupráci s 

investory na rozvoji veřejné infrastruktury. 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 17/3/2023 bylo schváleno. 

 

Zastupitel Trkan poděkoval za spolupráci na Zásadách městskému architektu Josefu 

Tlustému a celé společnosti Frank Bold. Václav Duda pogratuloval městu ke schválení 

Zásad. Následně se hosté odpojili. 

 

 

10. Doplnění změny č. 1 ÚP 

Starosta Digrin: jedná se o doplnění projednávané Změny č. 1 ÚP o některé atributy 

související zejm. s projektem Svazkové školy a MŠ Na Oboře (přehled změn je přílohou 

zápisu). 

Součástí podkladů bylo i stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje k podstatné 

úpravě návrhu změny č. 1 ÚP – neuplatňují připomínky a nepožadují zpracovat 

vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí. 

 

Proběhla rozprava. 

Zastupitel Kožíšek: z textu se vypouští podmínka k plochám P08 a P09 „budovy je možné 

odstranit až po vybudování nového kulturního centra v jiné ploše k tomu určené“, tzn. že 

pro odstranění MKS nemusí být odpovídající náhradní kulturní zázemí, přitom však 
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budova MKS je ve skutečnosti hojně využívána. Uvítal by nějakou studii, anebo vznik 

pracovní skupiny pro řešení kapacit pro kulturní a spolkové akce města. 

Starosta Digrin: souhlasí, plánuje vyvolat jednání mj. ke kulturnímu zázemí města; ze 

změny ÚP je zmíněná formulace vypuštěna za účelem usnadnění možnosti pro výstavbu 

MŠ Na Oboře. 

Zastupitelka Davis: s vypuštěním textace souhlasí, neboť tím byla tato lokalita svázána pro 

jakýkoliv rozvoj. Jednání ke kulturnímu zázemí pro město je vítané. 

Starosta Digrin: možnost spojit s pracovní skupinou „knihovna“; spíše se zaměřit na 

komunitní prostory. 

 

Nebyly položeny další dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

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). 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 18/3/2023 bylo schváleno. 

 

 

11. Pověření P.Smorádka plněním funkce vedoucího strážníka MP 

Zastupitel Trkan uvedl, že se obdobně jako v minulém volebním období pověřuje Petr 

Smorádek plněním funkce vedoucího strážníka na dobu neurčitou. 

Nejprve se ruší původní usnesení a poté se navrhuje nové (pouze formální změna: místo 

„starostka“ je uveden „pověřený zastupitel města“). 

 

Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o návrzích usnesení: 

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení ZM č. 19/4/2019 ze dne 8.4.2019. 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 19/3/2023 bylo schváleno. 

 

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 
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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. 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 20/3/2023 bylo schváleno. 

 

 

12. Osadní výbor Rymaně – zpráva a podněty 

Člen osadního výboru a zastupitel Luboš Kožíšek shrnul: Osadní výbor se sešel 8.2.2023 

za účasti dalších 15 obyvatel, celkově dobrý dojem z jednání. 

Osadní výbor Rymaně měl na programu mj. doporučení a priority na rok 2023, podněty a 

dotazy od občanů Rymaně a reakci starosty na podnět ohledně ničení vozovky a vjezdu 

těžkých vozidel do dolní Rymaně. 

 

Proběhla rozprava. 

Místostarostka Páterová: podpořila Luboše Kožíška v tom, aby jakožto zastupitel a 

zaměstnanec městského úřadu rovnou přenášel podněty z Osadního výboru příslušným 

odborům úřadu k řešení. 
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Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu Osadního výboru Rymaně. 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 21/3/2023 bylo schváleno. 

 

 

13. Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku pro Mníšeckou 

servisní, s.r.o. 

Zastupitelka Davis: společnost Mníšecká servisní podala žádost o dotaci na realizaci 

projektu „Sanace – Mníšek pod Brdy – Halda, Bažantnice a okolí“ (15. výzva OPŽP 2021 - 

2027, specifický cíl 1.6, opatření 1.6.8. – Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské 

zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek). Projekt získal 

kladné vyjádření všech dotčených orgánů a bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. 

Příprava dotační žádosti zahrnuje řadu nákladů, které nejsou v rámci dotace uznatelné, a 

je tedy nutné zajistit jejich financování z vlastních zdrojů společnosti. Za tímto účelem 

byla každému ze společníků (město a Kovohutě Holding DT a.s.) předložena ke schválení 

Smlouva o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku pro Mníšeckou servisní, s.r.o. 

ve výši 200.000 Kč, tedy celkem 400.000 Kč, ze kterých budou tyto náklady financovány. 

Z dotace bude hrazeno 85% nákladů. 

 

Proběhla rozprava. 

Starosta Digrin: žádá zastupitelku Davis, aby na příštím zasedání ZM předložila 

aktualizovanou zprávu ohledně pokračování projektu sanace. 

 

Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

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. 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 22/3/2023 bylo schváleno. 

 

 

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

Hřebeny, z.s. 

Místostarostka Páterová uvedla: město se jakožto člen MAS zapojilo do projektu „Podpora 

komunitně vedeného místního rozvoje v regionu MAS Hřebeny“, který je podpořen 

finančními prostředky z ESF+ a ze státního rozpočtu v rámci programu Operační program 

Zaměstnanost+. Město vstupuje do projektu jako Partner 1, který bude zajišťovat 

komunitního pracovníka a terénního sociálního pracovníka (ideálně sloučeno v 1 osobě s 

celkovým úvazkem 0,8). Celkový finanční podíl pro město jako Partnera 1 je 1.666.000 Kč 

na celé období trvání projektu, tj. od 1.4.2023 do 31.3.2026. Prostory pro zřízení 

komunitního centra a činnost jeho pracovníků jsou alokovány v budově MKS. 

Jedná se o spolupráci mezi 3 subjekty (MAS Hřebeny, o.p.s. Magdaléna, město). 
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Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

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). 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 23/3/2023 bylo schváleno. 

 

 

15. Dohoda o započtení pohledávek a finančním vypořádání mezi 

Římskokatolickou farností a městem Mníšek pod Brdy 

Město Mníšek Brdy by mělo uhradit 2. splátku Římskokatolické farnosti ze Směnné 

smlouvy ve výši 3.407.951 Kč. Naopak Římskokatolická farnost by měla uhradit městu 

Mníšek pod Brdy částku 326.000 Kč plynoucí z kupní smlouvy. Obě strany se dohodly, že 

uzavřou Dohodu o započtení pohledávek a finančním vypořádání. 

 

Hlasovalo se o návrhu usnesení: 

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. 

PRO 14 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení č. 24/3/2023 bylo schváleno. 

 

Starosta ukončil zasedání ZM ve 21:50, poděkoval za účast a sdělil, že koncem března by 

mělo proběhnout pracovní jednání zastupitelů (témata: ČOV, kulturní/komunitní zázemí 

a MŠ). Další termín ZM se předpokládá na přelomu dubna a května. 

 

 

Zapsala: Mgr. Dina Rišianová 

 

 

Ověřovatelé:    

 

Bc. Bohumila Minaříková v. r.      

 

 

 

Mgr. Luboš Kožíšek v. r.      

     

 

 

Starosta: 

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


