
 

Z Á P I S č. 1/2022 

z veřejného zasedání městského zastupitelstva města Miletín 

konaného dne 01.03.2022 od 18,00 ve Spolkovém domě 

__________________________________________________ 

 

Přítomni: Bc. Miroslav Nosek, Mgr. Stanislava Hlaváčková, Ing. Michaela    

               Hamanová, Ing. Markéta Cermanová, Ing. Vladimír Marek, Ing.  

               Tomáš Kožíšek, Bc. Ondřej Machačka 

Omluveni: Ing. František Petera, Marcela Svobodová, PhDr. Iva Reichlová, 

                 Bc. Tomáš Hlavatý 

Veřejnost: 4 

Zapisovatelka: A. Jalová 

 

Zasedání městského zastupitelstva zahájil v 18,01 starosta M. Nosek 

konstatováním, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva a to je tak 

usnášeníschopné. 

 

1) Volba ověřovatelů zápisu ve složení V.Marek – M.Hamanová 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo. 

 

2) Volba návrhové komise  ve složení M. Cermanová – O. Machačka 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo. 

 

3) Ukrajina – materiální a finanční pomoc, ubytování 

Starosta poděkoval zastupitelům za rychlé a vstřícné vyjádření k návrhu 

starosty týkajícího se materiální a finanční pomoci Ukrajině, stejně tak 

ukrajinským uprchlíkům, kterým bude umožněno i ubytování přímo 

v Miletíně. V součinnosti se Správou uprchlických zařízení Ministerstva 

vnitra je město zaevidováno, že nabídne pomoc uprchlíkům formou 

ubytování, zajištění stravování a začlenění do běžného života. K dnešnímu 

dni jsou v Miletíně umístěni v sokolovně tři Ukrajinci, jsou zaevidováni na 

cizinecké policii, díky tomu získají oficiálně povolení k pobytu prozatím na 

90 dní, poté mohou zažádat o prodloužení pobytu. Starosta již eviduje i 

občany Miletína, kteří se přihlásili a nabídli se, že by sami ubytovali 



Ukrajince v případě potřeby. Dále starosta informoval, že byla založena 

sbírka na pomoc Ukrajině i uprchlíkům, kteří budou žít v Miletíně – v IC 

možnost darovat finanční pomoc, tu je možno zaslat i na účet města – tyto 

peníze budou upotřebeny k pobytu „miletínských“ Ukrajinců (zajištění 

stravování, nákupů) – vše bude řádně evidováno. Materiální sbírka byla 

zahájena dnešního dne ve vstupní hale obřadní síně, velvyslanectví Ukrajiny 

informovalo o věcech, které jsou prozatím nejvíce potřeba přímo na 

Ukrajině, seznam je zveřejněn na internetových stránkách města, na 

vývěsních tabulích, je možné, že potřeby se budou měnit, město bude každé 

novinky ve vývoji zveřejňovat, tak aby občané mohli darovat opravdu ty 

nejvíce potřebné věci. Městem byl zřízen krizový štáb – M.Nosek, V.Marek 

a T.Hlavatý – který bude zajišťovat vše potřebné ohledně potřeby zajištění 

ochrany občanů Miletína. Protože neexistuje oficiální kryt určený pro 

ochranu obyvatel, budou se obstarávat úkryty pro občany v podzemních 

sklepích, veřejných i soukromých, pokud se někdo přihlásí s touto nabídkou. 

Pracovníci města ve městských sklepech zřizují nouzové osvícení, lavice, 

zabednění. Veškeré informace z jednání krizového štábu budou zveřejněny 

na stránkách města. 

 

Hlasování o pomoci Ukrajině i ukrajinským uprchlíkům – formou finanční a 

materiální sbírky: 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo. 

Hlasování pro poskytnutí ubytování 20 občanům Ukrajiny: 7 pro – 0 proti – 0 

se zdrželo. 

Hlasování o odsouzení války: 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo.   

Hlasování o svolání krizového štábu: 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo. 

 

4) Návrh závazných rozpočtových ukazatelů na r. 2022  v podobě paragrafů 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

5) Schválení rozpočtu města na r. 2022 

Schodkový rozpočet s příjmy 19.131.710,- Kč, výdaji 20.781.110,- Kč a 

financováním splátek úvěrů ve výši 1.434.000,- Kč. 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

 

 



6) Schválení rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola K.J.Erbena a 

Mateřská škola Korálka na r. 2022 

Příspěvkové organizaci vyhověno ve všech položkách rozpočtu. 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo. 

 

7) Schválení dotací místním spolkům a organizacím v r. 2022 

Finanční výbor navrhl letos podpořit místní spolky a organizace celkovou 

částkou ve výši 350.000,- Kč za předpokladu řádně splněných podmínek pro 

poskytnutí  dotace a to 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. 

O slovo se přihlásila B.Šimková – za vedení MS ČČK – snaží se od 

Oblastního spolku ČČK v Jičíně získat požadovaný Výpis úplných vlastníků 

právnické osoby, protože místní skupině v Miletíně bylo již před lety 

odebráno IČO, prozatím neúspěšně. Starosta slíbil, že pokud mu bude dodán 

potřebný kontakt, pokusí se domluvit o zaslání požadovaného dokladu. 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

8) Pronájem restaurace Sousedský dům 

2 zájemci – p. Sas a p. Kovácz – navrženo, aby prvnímu v pořadí byl 

nabídnut pronájem restaurace p. Sasovi, pokud nebudou z jeho strany 

splněny náležitosti pro podpis smlouvy, pak bude nabídnut pronájem p. 

Kovaczovi. 

Hlasování pro nabídku jako prvnímu p. Sasovi  7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

Hlasování pro nabídku jako druhému p. Kovaczovi 7 pro – 0 proti – 0 se 

zdržel. 

 

9) Přistoupení obce k Paktu starostů a primátorů a pověření starosty podpisem 

přistoupení k paktu 

Vstoupením do paktu bude umožněno nejen městu, ale i právnickým a 

fyzickým osobám žádat, popř. čerpat z vypsaných dotací. Kdo by chtěl vědět 

více, může osobně zajít za starostou, ten podá další podrobnější informace. 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo. 



10) Vytvoření „Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP) a 

organizace  místních dnů pro klima a energii ve spolupráci s MAS 

Podchlumí, z.s. 

   Přímo souvisí se vstupem do Paktu starostů a primátorů v bodě výše. 

   Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželo. 

 

11) Uložení starostovi za úkol předložit zastupitelstvu obce ke schválení 

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

podpisu přistoupení k paktu. 

 

12) Schválení záměru o odkoupení části p.p.č. 323/2, k.ú. Rohoznice 

Společenství vlastníků domu č.p. 382 Miletín zažádalo o odkoupení části 

této parcely za cenu 50- Kč/m2. 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

13) Schválení záměru o odkoupení části p.p.č. 323/2, k.ú. Rohoznice 

Společenství vlastníků domu č.p. 355 Miletín zažádalo o odkoupení části   

této parcely. 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

14) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1162/2  

Žádost manželů Jezberových – dříve zamítnut odprodej parcely, proto 

nyní zažádali o pronájem, zastupitelstvo s pronájmem nesouhlasí, 

nicméně souhlasí, aby si tam žadatelé mohli, jak v žádosti uvedli, 

skladovat dřevo a v případě, že bude chtít obec pozemek využít, tak 

žadatelé pozemek ode dřeva vyklidí. 

Hlasování 0 pro – 7 proti – 0 se zdržel. 

 

15) Schválení záměru o odkoupení části pozemku p.č. 1285/11  

Žádost o odkoupení podala paní P. Festová, malou část tohoto pozemku 

chce využívat k přístupu k domu. 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

16) Schválení záměru o odkoupení části pozemku p.č. 1285/11 k.ú. Miletín 

Žádost o odkoupení podali manželé Mikešovi.  

Hlasování 7 proti – 0 pro – 0 se zdržel. 

 

 



17) Záměr města odkoupit část pozemkové parcely č. 2306 k.ú. Rohoznice o     

výměru 115 x 5 m s využitím na parkování vozidel v ul. Barákova pro 

návštěvníky hřbitova a vypracování geometrického plánu. 

Rozšíří a zpevní se stávající břeh. 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

18) Schválení záměru o bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 323/4  

     k.ú. Rohoznice  - nově vzniklé pozemkové parcely č. 409 o výměře     

     12m2. 

Při převodu do vlastnictví společenství vlastníků se tato část původního 

pozemku nepřevedla. 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

19) Žádost Římskokatolické farnosti Lázně Bělohrad pro společenství farníků 

Miletín o dar ve výši 39.000,- Kč na rekonstrukci varhan v kostele 

Zvěstování Panny Marie. 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel 

 

20) Žádost SDH Miletín o bezplatné zapůjčení areálu kempu v Miletíně ve 

dnech 6.5.-8.5.2022 na uspořádání Okrskových závodů u příležitosti 140. 

výročí od založení Hasičského sboru v Miletíně. 

Hlasování 7 pro – 0 proti -  0 se zdržel. 

 

21) Podání žádosti města Miletín na rekonstrukci veřejného osvětlení ve výši 

100% o Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

22) Volba zástupce na Valnou hromadu VOS Jičín a.s., konanou 9.6.2022 

Hlasování 6 pro – 0 proti – 1 se zdržel. 

 

23) Podání žádostí města o dotace na vybudování nového domu 

s pečovatelskou službou v Miletíně na Parkáni č.p. 119 z vyhlášených 

dotačních titulů. 

V novém by mělo být vybudováno 6 bytů a jeden záchytný byt. Stávající 

dům se zbourá, na jeho základech bude postaven dům nový, jeho původní 

podoba bude zachována.  

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 



24) Příkazní smlouva s f. CEP a.s. Hradec Králové na poradenskou činnost a 

kompletní zpracování žádosti o dotace na zrealizování projektu 

„Vybudování pečovatelského domu v Miletíně“. 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

25) Zpracování projektové dokumentace „Projekt krajinářských úprav na 

Parkáni“ Ing. Jitkou Peroutka Ullwerovou dle nabídky 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

26) Příkazní smlouva s f . CEP a.s. Hradec Králové na obstarání administrace 

veřejné zakázky „Pořízení nového dopravního automobilu pro JPO“ 

Městu se podařilo získat dotaci od GŘ HZS ČR. 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

27) 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. 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

28) Zpracování výběrového řízení na projekt „Miletín – chodník podél silnice 

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

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

29) Členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova za r. 2022 ve výši 2.000,- 

Kč 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

30) Nastavení horní finanční hranice pro veřejné zakázky 

Ve všech výběrových řízeních bude nastavena procentuelně horní finanční 

hranice, která se bude odvíjet každá jednotlivě od rozpočtu akce, a to 

vzhledem k nárůstu cen stavebních materiálů – limit max. 14,8% nad cenu 

oceněného projektu. 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

31) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu města na r. 2023-2025 dle 

přílohy 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 



32) Podání žádostí o půjčky z fondu rozvoje bydlení v r. 2022 v celkové výši 

200.000,- Kč s termínem podání žádostí do 15.04.2022. 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

33) Navýšení všech položek za služby v autokempu o 10% se zaokrouhlením 

na celé koruny. 

Zdůvodněno celkovým nárůstem cen. 

Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

34) Na vědomí – podnět občana k vodorovnému vyznačení parkovacích míst 

na náměstí. 

Starosta informoval o podnětu, dle něho je míst k parkování na náměstí 

dost, ale díky neukázněným řidičům se počet míst snižuje. Dle zjišťování , 

co by muselo být provedeno (projekt, následnému schválení institucí PČR) 

považuje tuto investici města jako neúčelnou, nicméně bude součástí 

vypracování studie rekonstrukce náměstí K. J. Erbena 

 

35) Na vědomí – Zápis z jednání revizní komise. 

 

36) Různé 

Diskuze 

 B. Šimková – dotaz na cvičení žen v sokolovně – zda by znovu šlo? 

Odpověděl starosta – vše záleží na situaci ohledně Ukrajinců 

 starosta dotaz na vedení ZŠ – pokud by se sokolovna nemohla 

využívat veřejností kvůli Ukrajincům, zda by šlo využít tělocvičny 

v ZŠ?  

Odpověděla ředitelka ZŠ – určitě ano 

 dotaz ředitelky ZŠ – zda město počítá se slíbeným zřízením 

parkovacích míst pro zaměstnance školy? 

Odpověděl starosta, že se omlouvá, ale město má tento rok už tolik 

investičních akcí, že se nepředpokládá s jeho vybudováním 

v letošním roce. 

 dotaz kam půjdou peníze z konané finanční sbírky v IC? Odpověděl 

starosta – za sesbírané peníze v Miletíně se budou hradit náklady 

spojené s ukrajinskými uprchlíky, kteří budou žít v Miletíně, včetně 

financí zaslaných na účet. 

 



Návrh usnesení přečetla M. Cermanová. 

Usnesení městského zastupitelstva ukončeno v 19,03 hod. 

 

 

 

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

   Mgr. Stanislava Hlaváčková                                Bc. Miroslav Nosek 

     místostarostka Miletína                                        starosta Miletína  

 

 

 

 

 

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

                                      Ing. Vladimír Marek            ……………………………. 

 


