
 

U S N E S E N Í č.1/2022 

z veřejného zasedání městského zastupitelstva města Miletín 

konaného dne 01.03.2022 

________________________________________________________ 

 

Městské zastupitelstvo po projednání: 

 

1. Zvolilo ověřovateli zápisu M. Hamanovou a V. Marka. 

2. Zvolilo návrhovou komisi ve složení M.Cermanovou a O.Machačku. 

3. Schválilo materiální i finanční sbírku na podporu Ukrajiny a ukrajinských 

uprchlíků. 

4. Schválilo poskytnutí ubytování a podpory pro 20 uprchlíků z Ukrajiny 

5. Schválilo odsouzení války.  

6. Schválilo zřízení krizového štábu pro řešení rizik spojených s válečným  

konfliktem na Ukrajině. 

7. Schválilo návrh závazných rozpočtových ukazatelů na r. 2022 v podobě paragrafů. 

8. Schválilo rozpočet na r. 2022 jako schodkový s příjmy 19.131.710,- Kč , s výdaji 

20.781.110,- Kč, financováním splátek úvěrů 1.434.000, - Kč. Schodek rozpočtu 

bude hrazen finančními prostředky z minulých let. Viz příloha. 

9. Schválilo rozpočet příspěvkové organizace Základní škola K. J. Erbena a MŠ 

Korálka na r. 2022 ve výši 1.779.880,- Kč. 

10.  Schválilo dotace spolkům v r. 2022 následovně: SDH Miletín 60.000,- Kč,      

SDH – Mladí hasiči Miletín 20.000,- Kč, Sportovní klub Miletín 148.000,- Kč, 

Divadelní soubor K.J.Erbena 22.000,- Kč, MS Český Červený kříž 16.000,- Kč, 

MIRO Miletín 10.000,- Kč, Český rybářský svaz MO Miletín 20.000,- Kč, Klub 

přátel K.J.Erbena 10.000,- Kč. MotoTiger Team Miletín 14.000,- Kč, 

Římskokatolická církev Lázně Bělohrad pro společenství farníků Miletín 30.000,- 

Kč. 

11.  Schválilo pronájem restaurace Spolkový dům – nabídku provozu restaurace za 

daných podmínek jako prvnímu p. Sasovi, jako druhému v pořadí p. Kovacsovi. 

12.  Schválilo přistoupení města k Paktu starostů a primátorů a pověřuje starostu  obec 

podpisem přistoupení k paktu. 



13.  Schválilo vytvoření Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP) a 

organizaci Místních dnů pro klima a energii ve spolupráci s MAS Podchlumí, z.s.. 

společně pro skupinu obcí MAS.  MAS bude žádat o dotaci na zpracování SECAP. 

Spoluúčast obce max. 30.000,- Kč. 

14.  Ukládá starostovi města předložit zastupitelstvu obce ke schválení    zpracovaný 

Akční plán pro udržitelnou energii (SECAP) do dvou roků od podpisu přistoupení 

k Paktu. 

15.  Schválilo záměr odkoupení části pozemkové parcely č. 323/2 k.ú. Rohoznice na 

základě žádosti Společenství vlastníků domu č.p. 382 za 50,- Kč/m
2
. 

16.  Schválilo záměr odkoupení části pozemkové parcely č. 323/2 k.ú. Rohoznice   na 

základě žádosti Společenství vlastníků domu č.p. 355 za 50,- Kč/m
2
. 

17.  Neschválilo žádost manželů Jezberových o pronájem části pozemku p.č. 1162/2 

k.ú. Miletín. 

18.  Schválilo záměr o odkoupení části pozemku p.č. 1285/11 k.ú. Miletín na základě 

žádosti p. P.Festové 

19.  Neschválilo záměr o odkoupení části pozemku p.č. 1285/11 k.ú. Miletín na 

základě žádosti manželů Mikešových. 

20.  Schválilo záměr města odkoupit část pozemkové parcely č. 2306 k.ú. Rohoznice o 

výměře 115x5 m pro využití k parkování vozidel návštěvníků hřbitova a zároveň 

vypracování geometrického plánu. 

21.  Schválilo záměr bezúplatného převodu části p.p.č. 324/4 k.ú. Rohoznice – nově 

vzniklé 409 k.ú. Rohoznice 12m
2
 zast. plocha dle geometrického plánu č. 634-

673/2021 do vlastnictví Společenství vlastníků č.p. 355. 

22.  Schválilo poskytnutí daru ve výši 39.000,- Kč Římskokatolické farnosti Lázně 

Bělohrad pro společenství farníků Miletín na rekonstrukci varhan v kostele 

Zvěstování Panny Marie. 

23.  Schválilo žádost SDH Miletín o bezplatné zapůjčení areálu v kempu na uspořádání 

Okrskových závodů v termínu 06.-08.5.2022 u příležitosti 140. výročí od založení 

Hasičského sboru Miletín. 

24.  Schválilo podání žádosti města o 100% dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení 

na základě výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu. 

25.  Schválilo zástupcem města na Valné hromadě VOS Jičín a.s., konané 09.06.2022, 

starostu M. Noska. 

26.  Schválilo podání žádostí města o dotace na vybudování nového domu 

s pečovatelskou službou v Miletíně, Na Parkáni č.p. 119 z vyhlášených dotačních 

titulů. 



27.  Schválilo  příkazní smlouvu s firmou CEP a.s. Hradec Králové na poradenskou 

činnost a kompletní zpracování žádosti o dotace na zrealizování projektu 

„Vybudování pečovatelského domu v Miletíně“. 

28.  Schválilo zpracování „Projektu krajinářských úprav na Parkáni“ – předprostoru 

rekonstruovaného pečovatelského domu č.p. 119 a již stávajících domů 

s pečovatelskou službou Ing. Jitkou Peroutka Ullwerovou dle nabídky. 

29.  Schválilo příkazní smlouvu s firmou CEP a.s. Hradec Králové na obstarání 

administrace veřejné zakázky „Pořízení nového dopravního automobilu pro JPO 

Miletín“. 

30.  Schválilo vypsání výběrových řízení na projekt „Rekonstrukce učebny chemie a 

fyziky včetně zajištění bezbariérovosti ZŠ K. J. Erbena f. Grantis Consulting s.r.o. 

Hradec Králové. 

31.  Schválilo kompletní zpracování výběrového řízení na projekt „Miletín – chodník 

podél silnice II/300“ f. Grantis Consulting s.r.o. Hradec Králové. 

32.  Schválilo členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova za r. 2022 ve výši 2.000,- 

Kč. 

33.  Vzalo na vědomí informaci starosty a schválilo postup ohledně financování 

investičních záměrů v r. 2022 a stanovuje limit max. 14,8% nad cenu oceněného 

rozpočtu. Při vyšší nabídkové ceně může být veřejná zakázka zrušena 

z ekonomických důvodů. 

34.  Schválilo střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2023-2025. 

35.  Schválilo možnost čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení v celkové výši 

200.000,- Kč v termínu pro podání žádostí do 15.04.2022. 

36.  Schválilo navýšení všech položek týkajících se  služeb v autokempu o 10% 

zaokrouhleno na celé koruny. 

37.  Vzalo na vědomí podnět občana na organizaci parkovacích míst na náměstí – 

realizaci vodorovného značení. 

38.  Vzalo na vědomí zápis z jednání revizní komise konaného 13.10.2021. 

 

 

 

 

 

………………………………                     ………………………………… 

Mgr. Stanislava Hlaváčková                              Bc. Miroslav Nosek 

        místostarostka                                                   starosta 


