
 

 

ZÁPIS č.2 /2022  
z mimořádného veřejného zasedání městského 

zastupitelstva města Miletín  
konaného dne 27.4.2022 od 18,00 ve Spolkovém domě  

_____________________________________________ 
 
Přítomni: Bc. Miroslav Nosek, Mgr. Stanislava Hlaváčková, Ing. Vladimír       
                Marek, PhDr. Iva Reichlová, Ing. Tomáš Kožíšek, Ing. Michaela    
                Hamanová, Bc. Tomáš Hlavatý,  
Omluveni: Bc. Ondřej Machačka, Ing. František Petera, Ing. Markéta  
                  Cermanová, Marcela Svobodová 

Veřejnost:  0 

Zapisovatelka: Mgr. Stanislava Hlaváčková  
 
Zasedání městského zastupitelstva zahájil v 18,05 starosta M. Nosek 
konstatováním, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva a to je 
tak usnášeníschopné.  
 
1) Volba návrhové komise ve složení T. Hlavatý – M. Hamanová 

     Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.  
 
2) Volba ověřovatelů zápisu ve složení V.Marek – T.Kožíšek  
     Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.  
 
3) Zpráva o hodnocení nabídek k VŘ na zhotovitele stavebních prací       
    učebny v ZŠ K.J.Erbena Miletín a pověření starosty města uzavřením  
    smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem v projektu „Rekonstrukce  
    učebny chemie a fyziky včetně zajištění bezbariérovosti ZŠ K.J.Erbena  
    Miletín – stavební práce reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16-075/0016772 –  
    vítězným dodavatelem f. TomBraStav building s.r.o., Tetín, IČ   
    10685707  – za 758.162,53 Kč. 
     Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel.  
 
 
 
 



 
4) Zpráva o hodnocení nabídek k VŘ na dodavatele nábytkového vybavení  
     učebny v ZŠ K.J.Erbena Miletín a  pověření starosty města uzavřením  
     smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem v projektu  „Rekonstrukce  
     učebny chemie a fyziky včetně zajištění bezbariérovosti ZŠ K.J.Erbena  
     Miletín – dodávka nábytku, reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16-075/0016772  
     – vítězným dodavatelem f. KXN s.r.o., Hradec Králové, IČ 28784111 –  
     za 1.361.930,- Kč. 
      Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel.  
 
5) Zpráva o hodnocení nabídek k VŘ  na zhotovitele stavebních prací  
     projektu Miletín – chodník podél silnice II/300 a pověření starosty  
     města uzavřením smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem v projektu:  
     Miletín – chodník podél silnice II/300, reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16- 
     038/0016948 – vítězným dodavatelem f. TomBraStav building s.r.o.,  
     Tetín, IČO 10685707 – za 1.441.485,40 Kč. 
      Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel.  
 
6) Různé  

- Informace p. starosty o rušení stavebních úřadů 
- Informace T. Hlavatého stavu získání nového hasičského vozidla, 

naděje již koncem letošního roku 
- nový nájemce restaurace Sousedský dům otevře během Miletínské 

pouti 
- stav analýzy na místní koupaliště 
- aktuální počty ukrajinských běženců v rámci města Miletín 

 
Návrh usnesení přečetl T. Hlavatý 
Zasedání městského zastupitelstva ukončeno v 18,35 hod. 
 
 
...............................................                         ......................................... 
Mgr. Stanislava Hlaváčková                             Bc. Miroslav Nosek  
   místostarostka Miletína                                   starosta Miletína  
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Vladimír Marek .........................................  
 
                                  Ing.Tomáš Kožíšek    ....................................... 


