
 

U S N E S E N Í  č. 3/2022 
z veřejného zasedání městského zastupitelstva města Miletín 

konaného dne 14.06.2022 
________________________________________________________ 
 
Městské zastupitelstvo po projednání: 
 
1. Zvolilo návrhovou komisi ve složení O. Machačka – V. Marek. 
2. Zvolilo ověřovateli zápisu T. Kožíška a T. Hlavatého. 
3. Schválilo program zasedání veřejného zasedání. 
4. Schválilo závěrečný účet města Miletín za r. 2021 s vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením bez výhrad. 
5. Schválilo účetní závěrku města Miletín za r. 2021. 
6. Schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola K. J. Erbena 

a MŠ Korálka za r. 2021 bez výhrad. 
7. Schválilo převody financí příspěvkové organizace Základní škola K. J. 

Erbena a MŠ Korálka Miletín 

 převedení výsledku hospodaření ve výši 107.731, 61 Kč do rezervního 
fondu 

 použití 107.500,-  Kč z fondu reprodukce majetku na nákup elektrické 
pece do školní kuchyně a 59.000,- Kč na nákup a instalaci 
interaktivního dataprojektoru do počítačové učebny 

 použití 92.000,- Kč z rezervního fondu na nákup 2 ks dataprojektorů a 2 
ks interaktivních jednotek s příslušenstvím do tříd 

 použití 15.000,- Kč z rezervního fondu na nákup a instalaci zařízení na 
úpravu školní sítě 

8. Schválilo dodatek směrnice o cestovních náhradách, který upravuje změnu 
výši stravného na služebních cestách zaměstnanců, platný od 01.01.2022 , 
následovně   99,- Kč   5-12 hodin služ. cesty 

                                        151,- Kč   12-18 hodin služ. cesty 
                                        237,- Kč   služ. cesta delší 18-ti hodin 

9. Vzalo na vědomí, že nebyla podána žádná žádost o půjčku z fondu rozvoje 
bydlení. 



10. Schválilo dotaci od Královéhradeckého kraje na poskytování sociální služby 
města pro r. 2022 ve výši 175.000,- Kč. 

11.  Schválilo přijetí kompenzačního bonusu pro r. 2022 na základě rozhodnutí 
Ministerstva financí ČR ve výši 61.723,11 Kč. 

12.  Schválilo poskytnutí finančního daru na vydávání časopisu Pod Zvičinou v r. 
2022 ve výši 2.000,- Kč. 

13.  Schválilo poskytnutí finančního daru na podporu činnosti Linky bezpečí, z.s. 
ve výši 1.000,- Kč. 

14.  Schválilo  poskytnutí finančního daru Oblastní charitě Dvůr Králové na 
provoz bezplatné Občanské poradny v Hořicích pro r. 2022 ve výši 5.000,- 
Kč. 

15.  Schválilo poskytnutí finančního daru Sportem proti bariérám, z.s.   Stará 
Paka na provozní náklady v r. 2022 ve výši 10.000,- Kč. 

16.  Schválilo poskytnutí finančního daru Domácímu hospicu Duha, o.p.s. na 
provoz v r. 2022 ve výši 5.000,- Kč. 

17.  Schválilo rozhodnutí o výběru dodavatele na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Pořízení nového dopravního automobilu pro JPO Miletín“ – 
f. KOBIT, spol. s r.o., IČ 44792247 s nabídkovou cenou 2.050.950,- Kč. 

18.  Schválilo podpis Memoranda – žádosti o pořízení územní studie – starostů 
měst Vrchlabí, Hostinné, Dvůr Králové nad Labem, Hořice a Miletín – 
žádosti o pořízení dopravní vyhledávací studie pro optimalizaci dopravních 
toků z území, obchvatů a přeložek silnic II. a III. třídy regionu Podkrkonoší 
ve vazbě na propojení dálnic D11 a D35. 

19.  Schválilo žádost p. Dominika Kudy o prodloužení doby zahájení stavby 
domu v ul. Lacinova na p.p.č. 505/4 k.ú. Miletín o 3 roky, tj. 17.04.2025. 

20.  Schválilo stanovení počtu 11-ti členů zastupitelstva obce pro následující 
volební období v letech 2022 – 2026. 

21.  Schválilo vypracování projektu na autobusovou zastávku na náměstí K. J. 
Erbena směrem na Hořice f. VDI Projekt s.r.o. 

22.  Schválilo prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1285/14 k.ú. Miletín, ostatní 
plocha, 4m2, dle geometrického plánu č. 778-161/2022 z pozemku p.č. 
1285/11 v majetku města za cenu 200,- Kč paní Pavlíně Festové. 

23.  Schválilo prodej nově vzniklého pozemku p.č. 409 k.ú. Rohoznice, ostatní 
plocha, 12m2, dle geometrického plánu č. 634-637/2021 za částku 600,- Kč 
Společenství vlastníků domu č.p. 355. 



24.  Schválilo prodej pozemku – nově vzniklé p.p.č. 323/2 k.ú. Rohoznice, 
zahrada, 641 m2,  dle geometrického plánu  č. 639-48/2022 za částku 11.850,- 
Kč Společenství vlastníků  domu č.p. 382. 

25.  Schválilo prodej pozemku – nově vzniklé p.p.č. 323/10 k.ú. Rohoznice, 
zahrada, 237 m2, dle geometrického plánu č. 639-48/2022 za částku 32.050,- 
Kč Společenství vlastníků jednotek Miletín č.p. 355. 

26.  Schválilo prodej pozemku – nově vzniklé p.p.č. 323/14 k.ú. Rohoznice, 
zahrada, 238 m2, dle geometrického plánu č. 639-48/2022 za částku 11.900,- 
Kč Společenství vlastníků jednotek Na Voštipci 384 v Miletíně. 

27.  Vzalo na vědomí informace o rozpočtových opatřeních č. 1- 4 v r. 2022 
schválených starostou města. 
 

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

 
 
 
 

 


