
 

ZÁPIS č. 1/2021 

z veřejného zasedání městského zastupitelstva města Miletín 

konaného dne 30.03.2021 od 18,00 hod. na sále Sousedského domu 

________________________________________________________________ 

 

Přítomni: Bc. Miroslav Nosek, Mgr. Stanislava Hlaváčková, Ing. Vladimír Marek, Bc. Ondřej  

                Machačka, PhDr. Iva Reichlová, Ing. Tomáš Kožíšek, Ing. Michaela Hamanová,  

                Bc. Tomáš Hlavatý, M. Svobodová 

Omluveni: Ing. Markéta Cermanová, Ing. František Petera 

Veřejnost: 2 

Zapisovatelka: A. Jalová 

 

Zasedání městského zastupitelstva zahájil v 18,13 starosta M. Nosek konstatováním, že je 

přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva a to je tak usnášeníschopné. 

 

1) Volba návrhové komise ve složení  M.Svobodová – O. Machačka 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 2 se zdrželi. 

 

2) Volba ověřovatelů zápisu ve složení V.Marek – T. Kožíšek 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 2 se zdrželi. 

 

3) Návrh na schválení závazných rozpočtových ukazatelů na r.2021 v podobě paragrafů 

Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

4) Návrh na schválení rozpočtu 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. 

Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

5) Návrh schválení střednědobého rozpočtového výhledu na r. 2022 -2024 dle přílohy. 

Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

6) Poskytnutí dotací od města Miletín jednotlivým spolkům v roce 2021. 

Dle návrhu finančního výboru by mělo být přerozděleno 210.000,- Kč  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, MIRO Miletín 10.000,- Kč, MS Český rybářský svaz 18.000,- Kč, Klub přátel 

K.J.Erbena 10.000,- Kč, Společenství farníků Miletín 4.500,- Kč, SPCCH 500,- Kč. 

Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 



T. Hlavatý  - navrhuje upravit směrnici města o poskytování dotací, aby bylo přesně 

definováno, na co může být dotace uplatněna – poskytnuté peníze by měly být na 

činnost spolků, na provozní činnost (jak upozornil audit). 

M. Nosek – myslí si, že je pouze na městu, na co spolkům peníze poskytne, např. 

rybáři mají v plánu použitou dotaci investovat do svého majetku (úprava hráze), což si 

myslí, že je v pořádku 

O. Machačka – navrhuje, aby byla směrnice přepracována a upravena tak, že 

poskytnuté dotace budou moct být použity jak na provoz spolků, tak na investice. 

 

7) Schválení rozpočtu pro příspěvkovou organizaci Základní škola  K.J.Erbena a 

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

Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

8) Návrh plánu veřejnoprávních kontrol v příspěvkové organizaci ZŠ K.J.Erbena a MŠ 

Korálka v r. 2021 

Naplánovány dvě kontroly v termínech do 31.05.2021 a 30.11.2021. 

Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

9) Schválení nové smlouvy o sdružení prostředků s obcí Trotina na dobu neurčitou 

s paušální částkou 109,17 Kč na trvale žijícího obyvatele příslušné obce k 31.12. 

předešlého roku. 

Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

10)  Schválení nové smlouvy o sdružení prostředků s obcí Úhlejov na dobu neurčitou 

s paušální částkou 109,17 Kč na trvale žijícího obyvatele příslušné obce k 31.12. 

předešlého roku. 

 

11) Schválení nové smlouvy o sdružení prostředků s obcemi Zdobín na dobu neurčitou 

s paušální částkou 109,17 Kč na trvale žijícího obyvatele příslušné obce k 31.12. 

předešlého roku. 

 

12)  Schválení možnosti podání žádosti o půjčku z fondu rozvoje bydlení v r. 2021 

V letošním roce možnost o čerpání půjček v celkové výši 235.000,- Kč, žádosti budou 

moct být podávány do 31.05.2021. 

Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

13)  Podání žádosti o 2 pracovníky na veřejně prospěšné práce, vedené na Úřadu práce. 

Příspěvek od ÚP  na jednoho člověka činí 15.000,- Kč. 

Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

14) Žádost o finanční dar Farní charitě Dvůr Králové nad Labem – občanské poradně 

v Hořicích na činnost v r. 2021 

Zastupitelstvo navrhlo dar ve výši 5.000,- Kč. 

Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 



15) Žádost o dočasnou změnu výše nájemného za období 01-02/2021  v provozovně  

masáží a pedikúry v Miletíně 

Zastupitelé se shodli, že prozatím žádosti nevyhoví, budou požadovat po 

provozovateli doložení, zda požádal o podporu – dotaci od státu pro podnikatele, 

kterým nebylo umožněno provozovat svou živnost v době nouzového stavu a vládních 

opatření. 

Hlasování o nevyhovění žádosti 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

16) Žádost o prominutí nájemného f. Sousedský dům Miletín s.r.o. po dobu nařízeného 

uzavření provozovny restaurace 

Stejný postup jako u žadatele v předchozím bodě, tzn. zastupitelé budou chtít vidět 

jakým způsobem se provozovatel živnosti snažil o získání dotace od státu, prozatím 

bez prominutí. 

Hlasování o nevyhovění žádosti  9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

17)  Žádost o snížení nájmu Pivovaru Miletín s.r.o. a Pivovarské zahrádce za období 

12.03. - 24.05.2020 

Stejné jako u předchozích dvou žádostí. 

Hlasování o prozatímním nevyhovění žádosti  9 pro -0 proti – 0 se zdržel. 

 

18) Žádost p. F. Kudryho o odprodej části pozemku p.č. 1285/11 k.ú. Miletín ve 

vlastnictví města 

Hlasování o nevyhovění žádosti  9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

19) Žádost p. K. Šedivého o odprodej části pozemku p.č. 1285/11 k.ú. Miletín ve 

vlastnictví města 

Hlasování o nevyhovění žádosti 9 pro – 0 proti -0 se zdržel. 

 

20) Sazebník úhrad  za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Prozatím nebyl schválen, doporučeno auditem, jeho platnost nabude účinnosti prvním 

dnem po schválení. 

Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

21) Žádost p. M. Vinaře o odkoupení části pozemku p.č. 323/3 v k.ú. Rohoznice ve 

vlastnictví města  

Zastupitelstvo nedoporučuje část pozemku odkoupit – sousedícím obyvatelům domu 

č.p. 355 by byl odprodejem znemožněn přístup k dalším vlastním pozemkům. 

Hlasování o nevyhovění žádosti 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

22) Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu „ZŠ a MŠ Miletín – za lepším 

vzděláváním III“ 

Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 



23) Schválení žádosti o vysázení lipové aleje na pozemcích p.č. 1307/13, 1307/1 a 

1307/11 k.ú. Miletín ve vlastnictví města 

Žádost bude podána sdružením občanů a spolků přes Nadaci VIA v programu Živá 

komunita. 

Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

18.28 odchod zastupitele  - T. Hlavatý 

 

24) Schválení příkazní smlouvy mezi městem Miletín a f. GRANTIS Consulting s.r.o. o 

výkonu činnosti – přípravě realizace podání žádosti o dotaci z MAS Podchlumí na 

rekonstrukci a modernizaci učebny chemie v ZŠ Miletín. 

Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

25) Schválení podání žádosti o dotaci od MAS Podchlumí na rekonstrukci a modernizaci 

učebny chemie v ZŠ Miletín 

Dotace bude činit 95%. 

Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

26) Prodej pozemkové parcely p.č. 1307/20 paní Dagmar Bartoníčkové 

Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

27) Schválení Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) mezi městem 

Miletín a f. Vantage Towers s.r.o. 

Předmětem smlouvy změna výše nájemného za umístění, provoz a údržbu zařízení 

veřejné sítě elektronických komunikací – vysílač umístěn na budově školy. Dodatek je 

platný až od druhé půle r. 2024, proto starosta navrhuje ponechat k případnému 

odsouhlasení až zastupitelstvo v aktuálním období. 

Hlasování o neschválení dodatku  8 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

28) Žádost o změnu územního plánu – dotčené pozemky  p.č. 172/2 537, 167, 168, 169 

k.ú. Miletín ve vlastnictví fyzických osob. 

Žádost podáná na změnu užívání na „plochy smíšené obytné“.  

Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

29) Schválení směrnice č. 1/2021 – Ztráty a nálezy 

Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

30) Schválení dohody o výběru poplatků a předávání dokladů mezi městem a f . Marius 

Pedersen a.s. 

Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

 

 

 



31) Schválení změny způsobu svozu komunálního odpadu 

Každá popelnice by měla svůj vlastní čip, při odvozu odpadu bude popelnice zvážena, 

množství odpadu zaevidováno do systému, občané budou platit pouze za vlastní 

nevytříděný odpad. 

Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

32) Schválení Smlouvy o vzájemné spolupráci o úhradě nákladů spojený se zabezpečením 

pečovatelské služby pro občana Rohoznice. 

Hlasování  8 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

33) Prodej pozemku p.č. 505/8 v k.ú. Miletín za podanou nejvyšší nabídku, tj. 910.116,- 

Kč p. Matěji Vonostránskému a sl. Veronice Dostálkové. 

Podány 4 nabídky na odkoupení. 

Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

34) Podání žádosti o dotaci od Ministerstva vnitra na pořízení zásahového vozidla pro JPO 

Miletín. 

Hlasování 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

35) Schválení zadání vypracování projektu rekonstrukce domu č.p. 119 v ul. Na Parkáni 

Dům je v majetku města, záměrem města je zde vybudovat další dům s pečovatelskou 

službou. 

Hlasování 8 pro – 0 proti- 0 se zdržel. 

 

36) Diskuze 

 p. J. Šimek – upozornil na naprosto hrozný stav cesty na Trotince od 

křižovatky  k vlastní firmě, není jediným podnikatelským subjektem v této 

části Miletína, jeho firma odvádí státu cca 3.500.000,- Kč ročně na DPH, 

z toho by měl mít Miletín dle současných tabulek zhruba 760.000,- Kč ročně +  

za další daňové odvody od firmy  (daň z nemovitostí, z příjmu) má město také 

nemalé příjmy. Sami zákazníci upozorňují na zoufalou kvalitu cesty. On sám 

investoval do oprav cesty nemalé částky, zatímco město vůbec nic. Poprosil, 

zda by nešlo zainvestovat ze strany města do nového povrchu aspoň tak, aby se 

mohla auta projíždět bez větších potíží. 

Odpověděl M. Nosek – město nechce investovat jen do částečné rekonstrukce 

cesty, chtělo by udělat rekonstrukci kompletní (jejíž vypracovaný krycí 

rozpočet se je vyčíslen 2.767.424 Kč) ,bohužel v současné době nemá tolik 

finančních prostředků, dříve byly rekonstrukce místních komunikací díky 

dotacím daleko vykonavatelnější, v současné době Ministerstvo pro místní 

rozvoj žádné takové dotace nevyhlašuje, není v silách města zvládnout 

finančně veškeré finanční náklady na rekonstrukci komunikace. 

J. Šimek – zjišťoval, že rozpočet by nemusel tak vysoký, pokud by se položil 

na stávající vozovku nový asfaltový povrch.  



M. Nosek – nechce utopit stávající domy pod úroveň komunikace, je potřeba 

opravdu kompletní rekonstrukce včetně instalace nových silničních obrubníků 

J. Šimek – chce, aby zastupitelstvo vzalo v potaz, že stav komunikace je 

v opravdu dezolátním stavu, on sám už dva roky neudržuje komunikaci, není 

to v jeho silách. Prosí město, aby se pokusili dohnat k nápravě povrchu 

komunikace i VOS, která prováděla opravu přípojku u jednoho z domů v ulici. 

M. Nosek – VOS slíbila, že na jaře dá do pořádku. 

 

Návrh usnesení přečetla M. Svobodová. 

 

Zasedání městského zastupitelstva ukončeno v 18,52 hod. 

 

 

 

 

 

 

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

    Mgr. Stanislava Hlaváčková                                                  Bc. Miroslav Nosek 

      místostarostka Miletína                                                          starosta Miletína 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:       Ing. Vladimír Marek     …………………………………. 

 

  

                                       Ing. Tomáš Kožíšek      …………………………………. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 


