
 

U S N E S E N Í  č.1/2021 

z veřejného zasedání městského zastupitelstva města Miletín 

konaného dne 30.03.2021 

________________________________________________________________ 

 

Městské zastupitelstvo po projednání: 

 

1. Schvaluje návrhovou komisi ve složení M. Svobodová – O. Machačka 

2. Schvaluje ověřovateli zápisu V. Marka a T. Kožíška 

3. Schvaluje návrh závazných rozpočtových ukazatelů na r. 2021 v podobě 

paragrafů 

4. Schvaluje rozpočet na r.2021 jako schodkový s příjmy 19.868.826,- Kč, 

s výdaji 19.689.826,- Kč a financováním splátek úvěrů 1.434.000,- Kč. 

     Schodek rozpočtu bude hrazen finančními prostředky z minulých let. 

     Viz příloha. 

5. Schvaluje  návrh na střednědobý rozpočtový výhled na r. 2022 -2024 dle 

přílohy. 

6. Schvaluje poskytnutí dotací od města Miletín jednotlivým spolkům na r.2021 

následovně:  SDH Miletín                                                28.000,- Kč 

                     Mladí hasiči Miletín                                    15.000,- Kč 

                     Sportovní klub Miletín                                94.000,- Kč 

                     Divadelní soubor Erben                               20.000,- Kč 

                     MS Český červený kříž                               10.000,- Kč 

                     Myslivecký spolek MIRO                           10.000,- Kč 

                     MS Český rybářský svaz                             18.000,- Kč 

                     Klub přátel K.J.Erbena                                10.000,- Kč 

                     Společenství farníků Miletín                         4.500,- Kč 

                     Spolek postižených civiliz.chorobami              500,- Kč 

7. Schvaluje rozpočet pro příspěvkovou organizaci Základní škola K.J.Erbena a 

Mateřská škola Korálka na r. 2021 ve výši 1.702.000,- Kč. 

8. Schvaluje plán veřejnoprávních kontrol v příspěvkové organizaci ZŠ 

K.J.Erbena a MŠ Korálka v termínech do 31.05.2021 a 30.11.2021. 



9. Schvaluje novou smlouvu o sdružení prostředků s obcí Trotina na dobu 

neurčitou s paušální částkou 109,17 Kč na trvale žijícího obyvatele příslušné 

obce k 31.12. předchozího roku. 

10.  Schvaluje novou smlouvu o sdružení prostředků s obcí Úhlejov na dobu 

neurčitou s paušální částkou 109,17 Kč na trvale žijícího obyvatele příslušné 

obce k 31.12. předchozího roku. 

11.  Schvaluje novou smlouvu o sdružení prostředků s obcí Zdobín na dobu 

neurčitou s paušální částkou 109,17 Kč na trvale žijícího obyvatele příslušné 

obce k 31.12. předchozího roku. 

12.  Schvaluje možnost podávání žádostí o půjčky z fondu rozvoje bydlení    

 v celkové výši 235.000,- Kč v termínu do 31.05.2021. 

13.  Schvaluje podání žádosti o alespoň 2 pracovníky na veřejně prospěšné práce    

 vedených na Úřadu práce s poskytnutým příspěvkem 15.000,- Kč na osobu. 

14.  Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na provoz bezplatné Občanské  

 poradny v Hořicích pod Farní charitou Dvůr Králové nad Labem v r. 2021   

 ve výši 5.000,- Kč. 

15.  Neschvaluje žádost o dočasnou změnu výše nájemného za období    

 01-02/2021 provozovně pedikúry a masáží v Miletíně. 

16.  Neschvaluje žádost prominutí nájemného restaurace Sousedský dům Miletín    

       s.r.o. po dobu nuceného uzavření provozovny. 

17.  Neschvaluje žádost o snížení nájmu Pivovaru Miletín s.r.o. a Pivovarské  

 zahrádky za období 12.03. – 24.05.2020 z důvodu vládních nařízení. 

18.  Neschvaluje žádost p. F.Kudryho o odprodej části pozemku p.č. 1285/11   

 k.ú. Miletín ve vlastnictví města. 

19.  Neschvaluje žádost p. K. Šedivého o odprodej části pozemku p.č. 1285/11  

 k.ú. Miletín ve vlastnictví města. 

20.  Schvaluje sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. 

 platný od 31.03.2021. 

21.  Neschvaluje žádost p. M. Vinaře o odkoupení části pozemku p.č. 323/3, k.ú.   

 Rohoznice ve vlastnictví města. 

22.  Schvaluje žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu „ZŠ a MŠ Miletín   

 – za lepším vzděláváním III“ 

23.  Schvaluje žádost o vysázení lipové aleje na pozemcích p.č. 1307/13, 1307/1 

 a 1307/11 k.ú. Miletín ve vlastnictví města  - projekt bude financován 

 prostřednictvím žádosti  o dotaci přes Nadaci VIA v programu Živá 

 komunita. 



24.  Schvaluje příkazní smlouvu mezi městem Miletín a f. GRANTIS Consulting 

s.r.o. o výkonu činností – přípravu realizace podání žádosti o dotaci z MAS 

Podchlumí na rekonstrukci a modernizaci učebny chemie v ZŠ Miletín 

s poskytnutou dotací ve výši 95% finančních nákladů. 

25.  Schvaluje prodej pozemkové parcely p.č. 1307/20 k.ú. Miletín ve vlastnictví 

města (nově vzniklé z p.p.č. 1307/13) paní Dagmar Bartoníčkové. 

26.  Neschvaluje  Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) 

mezi městem a f. Vantage Towers s.r.o., jehož předmětem je změna výše 

nájemného za umístění, provoz a údržbu zařízení veřejné sítě elektronických 

komunikací. 

27.  Schvaluje žádost majitele nemovitostí na p.č. 315, 172/2, 537 a dále p.p.č. 

167, 168, 169 v k.ú. Miletín o změnu v územním plánu na „plochy smíšené 

obytné“. 

28.  Schvaluje Směrnici č.1/2021 – Ztráty a nálezy. 

29.  Schvaluje dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů mezi městem   

 Miletín a f. Marius Pedersen a.s. 

30.  Schvaluje změnu způsobu svozu komunálního odpadu – každá popelnice 

 bude mít svůj čip, odpad bude při každém svozu zvážen, zaevidován do   

 systému, občané tak budou platit za skutečně umístěný odpad ve vlastní     

      popelnici. 

31.  Schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci o úhradě nákladů spojených se 

zabezpečením pečovatelské služby pro občany Rohoznice. 

32.  Schvaluje prodej pozemku p.č. 505/8 v k.ú. Miletín za podanou nejvyšší 

nabídku 910.116,- Kč p. Matěji Vonostránskému a sl. Veronice Dostálkové. 

33.  Schvaluej podání žádosti o dotaci od Ministerstva vnitra na pořízení 

zásahového vozidla pro JPO Miletín. 

34.  Schvaluje zadání vypracování projektu rekonstrukce domu č.p. 119 v ul. Na 

Parkáni v majetku města, který bude dalším domem s pečovatelskou službou. 

 

 

 

 

 

 

……………………………….                       ………………………………….. 

Mgr. Stanislava Hlaváčková                                   Bc. Miroslav Nosek 

  místostarostka Miletína                                           starosta Miletína 


