U S N E S E N Í č. 2/2021
z veřejného zasedání městského zastupitelstva města Miletín
konaného dne 22.06.2021
________________________________________________________
Městské zastupitelstvo po projednání:
1.
2.
3.
4.

Schvaluje návrhovou komisi ve složení O. Machačka – T. Kožíšek.
Schvaluje ověřovateli zápisu V. Marka a M. Hamanovou.
Schvaluje účetní závěrku města Miletín za r. 2020.
Schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola K.J.Erbena
a Mateřská škola Korálka a dále převod 37.633,85 Kč do rezervního fondu a
z rezervního fondu potom 100.000,- Kč do fondu reprodukce majetku.
5. Schvaluje přijetí konečné částky z plynofikace ve výši 427.839,06 Kč dle
zápisu ze zasedání Svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska.
6. Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa
státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona
na jejich daňové příjmy ve výši 42.765,89 Kč.
7. Přijetí dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti
s výkonem povolání v období epidemie koronaviru ve výši 70.914,- Kč.
8. Schvaluje aktualizaci směrnice o cestovních náhradách.
9. Schvaluje žádost o půjčku z FRB ve výši 50.000,- Kč pro bytový dům č.p.
355 na obnovu fasády.
10. Bere na vědomí informace o schválených rozpočtových opatřeních č. 1, 2, 3
a 4: změny na straně příjmů u přijatých dotací, přijaté pojistné náhrady za
poškozenou chodbu v DPS, konečné vyrovnání z plynofikace, na straně
výdajů u mezd za pracovníka na dotace VPP, opravy bytu v DPS, výdajů na
plat sociálních pracovníků v souvislosti s dotací, opravy veřejného osvětlení.
11. Schvaluje smlouvy výkupnami o bezplatném zajištění povinností původce
odpadů pro kovový a papírový odpad a vedení jejich evidence s f. Hofr
Metal, Ing. Petr Přibyl a f. Bernat Paliva.

12. Schvaluje rámcové smlouvy na služby s f. Aleš Lhota (internetové služby),
f. Martin Němeček (vodovodní, kanalizační a topenářské práce), f. Miroslav
Nálevka (opravy vozidel) a f. Tomáš Brada (zednické práce).
13. Schvaluje revokaci rozhodnutí zastupitelstva města Miletín Usnesení č.
4/2020 bod č. 12 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti Miletín,
knn pro lokalitu na p.č. 508/5 mezi městem Miletín a ČEZ distribuce, a.s. na
pozemcích484/13, 484/14, 484/15, 484/18, 1308/7, 1038/10, 507/2 a 505/5
v k.ú. Miletín v majetku města Miletín, zapsané na LV 10001 ve výši
22.746,- Kč.
14. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-122018555/VB/1a Miletín, knn pro lokalitu 508/5 ul. Lacinova ve výši 22.764,Kč mezi městem Miletín a ČEZ Distribuce, a.s.
15. Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s. o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
v Miletíně – části Podháj, k.ú. Miletín, p.č. 273.
16. Schvaluje revokaci rozhodnutí zastupitelstva města Miletín Usnesení č.
3/2020 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem
Miletín a f. GasNet, s.r.o. „revitalizace areálu mlýna Miletín“ stavbu STL,
plynovodu a přípojky na pozemku p.č. 1309/2 k.ú. Miletín v majetku města.
17. Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Miletín a f. GasNet, s.r.o. „revitalizace areálu mlýna Miletín“ stavbu
STL, plynovodu a přípojky na pozemku p.č. 1309/2 k.ú. Miletín v majetku
města Miletín.
18. Schvaluje Závěrečný účet města Miletín na r. 2020.
19. Schvaluje jako členy školské rady Základní školy K.J.Erbena a Mateřská
škola Korálka za zřizovatele M. Cermanovou, T. Hlavatého a A. Bendovou.
20. Schvaluje slevu na nájmu ve výši 50% na období 01-04/2021 pro f.
Sousedský dům Miletín, s.r.o. IČ 03418014.
21. Schvaluje slevu na nájmu ve výši 50% na období 01-04/2021 pro f. Pivovar
Miletín s.r.o. IČ 08835080 pro pivovar i pivovarskou zahrádku.
22. Schvaluje slevu na nájmu ve výši 50% na období 01-04/2021 provozovně
masáží a pedikúry P. Voňkové IČ 48995738.
23. Schválilo odsunutí řešení pošty Partner v Miletíně na dobu po parlamentních
volbách na podzim 2021 z důvodu možných změn v podmínkách pro
provozování pošt.
24. Schvaluje souhlas s projektovým záměrem projektu „Rekonstrukce učebny
chemie a fyziky“, dále přípravu a realizaci projektu, předfinancování a

spolufinancování projektu v době jeho realizace, tj. v r. 2022 a uhrazení
případných nákladů souvisejících s realizací projektu již v r. 2021.

………………………….

…………………………

Mgr. Stanislava Hlaváčková
místostarostka

Bc. Miroslav Nosek
starosta

