
 

ZÁPIS č.2/2021  

z veřejného zasedání městského zastupitelstva města Miletín 

konaného dne 22.06.2021 od 18,00 ve Spolkovém domu 

________________________________________________________ 

Přítomni: Bc. Miroslav Nosek, Mgr. Stanislava Hlaváčková, Ing. Michaela Hamanová, Ing.   
                Markéta Cermanová, PhDr. Iva Reichlová, Marcela Svobodová, Ing. Tomáš   
                Kožíšek, Bc. Ondřej Machačka, Ing. V. Marek 
Omluveni: Ing. František Petera, Bc. Tomáš Hlavatý 
Veřejnost: 3 
Zapisovatel: A. Jalová 
 
Zasedání městského zastupitelstva zahájil v 18,05 starosta M. Nosek konstatováním, že je 
přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva a to je tak usnášeníschopné. 
18,06 příchod V. Marek. 
 
 
1) Volba návrhové komise ve složení O. Machačka – T. Kožíšek 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 2 se zdrželi. 
 

2) Volba ověřovatelů zápisu ve složení M. Hamanová – V. Marek 
Hlasování 7 pro – 0 proti – 2 se zdrželi. 
 

3) Schválení závěrky města Miletín za rok 2020 
Zveřejněna  na ÚD. 
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 
 

4) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola K. J. Erbena a Mateřská 
škola Miletín 
Schválení hospodářského výsledku příspěvkové organizace, převod 37.633,85 Kč do 
rezervního fondu a z něj poté 100.000,- Kč do fondu reprodukce majetku. 
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 
 

5) Přijetí konečné částky ve výši 427.839,06 Kč  dle Zápisu č.01/2021 ze zasedání  výboru 
Svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska v likvidaci  
Jde o vypořádání finančního zůstatku na běžném účtu svazku. 
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 



 
 

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. 
Jedná se o příspěvek od státu na zvládnutí období covidové krize. 
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 
 

7) Přijetí dotace na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání 
v období epidemie koronaviru ve výši 70.914,- Kč. 
 

8) Schválení zaktualizované směrnice o cestovních nahrádách 
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 
 

9) Přijetí žádosti o půjčku z FRB ve výši 50.000,- Kč Společenství pro bytový dům, Jiřího 
z Poděbrad č.p. 355 na obnovu fasády. 
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 
 

10)  Na vědomí – informace o schválených rozpočtových opatřeních č.1, č. 2, č.3 a č.4 – 
změny v příjmech u přijatých dotací, přijaté pojistné náhrady za poškozenou chodbu 
v DPS, konečné vyrovnání z plynofikace. Změny ve výdajích – mzdy za pracovníka na 
dotace VPP, oprava bytu v DPS, výdaje na plat sociálních pracovníkůů v souvislosti 
s dotací, oprava veřejného osvětlení. 
 

11)  Smlouvy s výkupnami o beplatném zajištění povinností původce kovového a papírového 
odpadu a vedení jejich evidence – s f. Hofr Metal s.r.o., f. Ing. Petr Přibyl a f. Bernat 
Paliva – kovošrot a.s. 
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 
 

12)  Uzavření rámcových smluv s f. Aleš Lhota (internetové služby), f. Martin Němeček 
(instalatérské, odpadní a topenářské práce), f. Miroslav Nálevka (opravy a údržba 
motorových vozidel) a f. Tomáš Brada (stavební práce). 
Dle doporučení auditu. 
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 
 

13)  Revokace rozhodnutí zastupitelstva města Miletín v usnesení č. 4/2021 bod 12 – Smlouva 
o zřízení věcného břemene – služebnosti  Miletín, knn pro lokalitu p.č. 508/5 mezi 
městem Miletín a ČEZ Distribuce a.s. na pozemcích 484/13, 484/115, 484/14, 484/18, 
1308/7, 1038/10, 507/2, 505/8 k.ú. Miletín v majetku města  Miletín, zapsané na LV 
10001 ve výši 22.764,- Kč. 
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 
 
 
 



14)  Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-201855/VB/1a Miletín, knn 
pro lokalitu 508/5 ul. Lacinova ve výši 22.764,- Kč mezi městem Miletín a ČEZ 
Distribuce, a.s.  
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 
 

15)  Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s. o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny na adrese Miletín – Podháj, k.ú. 
Miletín p.č. 273 
Zřízení VO na Podháji – 2 lampy. 
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 
 

16)  Revokace rozhodnutí zastupitelstva města Miletín v usnesení č. 3/2020 bod 5 – Smlouva 
o smlouvě budoucí mezi městem Miletín a f. GasNet, s.r.o. o zřízení věcného břemene 
„revitalizace areálu mlýna“ k vybudování STL, plynovodu a přípojky na pozemku p.č. 
1314 k.ú. Miletín v majetku města. 
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 
 

17)  Smlouva o smlouvě budoucí mezi městem Miletín a f. GasNet, s.r.o. o zřízení věcného 
břemene „revitalizace areálu mlýna“ k vybudování STL, plynovodu a přípojky na 
pozemku p.č. 1309/2 k.ú. Miletín v majektu města. 
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 
 

18)  Závěrečný účet města Miletín za r. 2020 
Zveřejněný na ÚD města. 
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 
19) Volba zástupců do školské rady ZŠ K. J. Erbena a MŠ Korálka ze strany zřizovatele 

Navrženi M. Cermanová, T. Hlavatý, A. Bendová. 
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 
 

20)  Sleva na nájmu ve výši 50% na období 01-04/2021 f. Sousedský dům Miletín s.r.o. 
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel.  
 

21)  Sleva na nájmu ve výši 50% na období 01-04/2021 f. Pivovar Miletín s.r.o.  
 Sleva nájmu pivovaru i za pronájem pivovarské zahrádky. 
 Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 
 

22)  Sleva na nájmu ve výši 50% na období 01-04/2021 PFO Petra Voňková provozující 
pedikúru a masáže. 
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 
 
 



23)  Odsunutí řešení Pošty Partner v Miletíně na období po parlamentních volbách na podzim 
2021 a to z důvodu možných změn v pohledu na provozování Pošty Partner a z důvodu 
nejasného financování obcí v příštích letech. 
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 
 

24)  Projektový záměr akce „Rekonstrukce učebny chemie a fyziky“ 
Odsouhlasení přípravy a realizace akce, přičemž město by zajistilo předfinancování a 
spolufinancování projektu v době jeho realizace, tj. v roce 2022 – z rozpočtu města budou 
vyčleněny prostředyk na realizační fáze projektu – předfinancování a spolufinancování 
projektu v rámci etapy. Město připraveno uhradit případné náklady související s realizací 
projektu již v r. 2021. 
Hlasování 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 
 

25)  Diskuze 

 p. Velichová – otázka na dotaci od MAS Podchlumí na rekonstrukci učebny fyziky 
a chemie. Odpověděl starosta – žádost o dotaci byla podána, schválení dotace 
vypadá, že je na dobré cestě. 

 p. Velichová  - dotaz – přesunutí busty K.J.Erbena v ZŠ Miletín – starosta řekl, až 
bude více lidí z pracovní čety. 

 p. Velichová informovala o tom, že se žáci školy spolu s učiteli vybudovali na 
zahradě miniarcheokoutek, p. Hruš bude ještě tvořit přístřešek, až bude vše hotové, 
pozvala všechny zastupitele na návštěvu a zhlédnutí. 

 
 
Návrh usnesení přečetl O. Machačka. 
 
Zasedání městského zastupitelstva ukončeno v 18,32 hod. 
 
 
 
 
 
………………………………………..                                   ………………………………… 

Mgr. Stanislava Hlaváčková                                                       Bc. Miroslav Nosek  
  místostarostka  Miletína                                                               starosta Miletína 

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


