USNESENÍ č.3/2021
z veřejného zasedání městského zastupitelstva města Miletín
konaného dne 21.09.2021 od 18,00 ve Spolkovém domu

________________________________________________
________
Městské zastupitelstvo po projednání :
1) Schvaluje návrhovou komisi ve složení I. Reichlová - M. Svobodová
2) Schvaluje ověřovatele zápisu ve složení V. Marrek – T. Hlavatý
3) Bere na vědomí informace o zůstatcích na účtech města Miletín k 31.8.2021. Běžný účet 5
502 001,31 Kč, účet u ČNB 4 483 943,93 Kč, účet ekonomické činnosti 427 956,56 Kč,
účet FRB 237 448,56 Kč a odpadový účet 142 232,82 Kč.
4) Schvaluje modernizaci veřejného rozhlasu, informačního systému a prodloužení smlouvy u
firmy JD Rozhlasy.
5) Schvaluje veřejnou sbírku pro obec Hrušky ve výši 55 987,- Kč od veřejnosti a dar města
Miletín ve výši 50 000,- Kč.
6) Schvaluje prodloužení kolaudace při výstavbě rodinného domku na pozemku p.č. 503/5,
1308/4,1308/2 a 484/24 do 29.10.2024.
7) Schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR na vybudování dětského hřiště a workoutového
hřiště.
8) Schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1281/2 na vybudování plynové
přípojky.
9) Schvaluje ukončení nájmu pozemků p.č. 591 a 1339/9 v k.Miletín od ZD Miletín
10) Neschvaluje žádost o prodej pozemku p.č. 1162/2 v k.ú Miletín.
11) Neschvaluje žádost o prodej pozemku p.č. 323/8 a 323/1 v k.ú Miletín.
12) Schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1415/5 na vybudování plynové
přípojky.
13) Schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu přízemí budovy č,.p 1 – muzeum ochotnického
divadla na prodloužení nájmu do 30.9.2022.
14) Schvaluje podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů Offestujeme CO2 od MAS Podchlumí.
15) Schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Havlíčkova část Na Pláckách od
Ministerstva financí.
16) Schvaluje podání žádosti na vybudování chodníku mezi Miletínem a Trotinkou přes MAS
Podchlumí .
17) Schvaluje opravu chodníku v Miletíně v ulici Havlíčkova firmě TomBraStav dle cenové
nabídky.
18) Schvaluje instalaci sochy sv. Jana Nepomuka u příležitosti 300. výročí blahořečení na
pozemku p.č. 1742/1
19) Schvaluje provedení analýzy možnosti realizace koupaliště Miletín firmě ateliér VAS.
20) Schvaluje zbourání domu č.p 119 na pozemku p.č. 137 Na Parkáni v Miletíně.
21) Schvaluje žádost o dotaci Podzvičinska na financování doplatku provoz Krkonošských
cyklobusů 2021 ve výši 2000,- Kč.
22) Schvaluje podání žádosti z rozpočtu obce Rohoznice na rok 2021 v celkové výši 25 000,- Kč
23) Neschválení žádosti o odprodej části pozemku p.č. 508/5 v ul. Lacinova

24) Schvaluje vypsání poptávkového řízení na víceúčelový zametací vůz
25) Přijetí dotace ze státního rozpočtu na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 8.10.2021 a 9.10.2021 ve výši 31 000,- Kč.
26) Bere na vědomí rozpočtové opatření č.7 schválené starostou.
27) Schvaluje odkup odkapávače v restauraci Sousedský dům od firmy Svijany.
28) Schvaluje pronájem restaurace Sousedský dům za 1,- Kč na měsíc na dobu 6-ti měsíců.

……………………………………..
Mgr.Stanislava Hlaváčková
místostarostka

……………………………………….
Bc. Miroslav Nosek
starosta

