
 

U S N E S E N Í  č. 6/2022 

z veřejného zasedání městského zastupitelstva města Miletín 

konaného dne 12.12.2022 

________________________________________________________ 

 

Městské zastupitelstvo po projednání: 

 

 schválilo pověření příspěvkové organizace Základní škola K. J. Erbena a 

Mateřská škola Korálka Miletín sběrem tříděného odpadu 

 schválilo žádost o účelovou dotaci na financování běžných výdajů 

souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb 

v rozsahu stanoveném základními činnostmi, poskytnutou Ministerstvem 

práce a sociálních věcí prostřednictvím Královéhradeckého kraje 

 schválilo přijetí neinvestiční dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta 

ČR ve výši 9.400,- Kč ze státního rozpočtu prostřednictvím 

Královéhradeckého kraje 

 schválilo navýšení účelové dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 

SR_22_5141443 na financování běžných výdajů souvisejících 

s poskytováním sociální služby o částku 10.028,- Kč 

 schválilo plán účetních odpisů příspěvkové organizace Základní škola K. J. 

Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín na r. 2022 ve výši 36.417,- Kč 

 schválilo Rozpočtové provizorium na r. 2023 platné do doby schválení 

řádného rozpočtu města na r. 2023. Do té doby budou hrazeny nejnutnější 

výdaje k zajištění chodu města a plnění smluvních závazků z předchozích 

období a výdaje budou čerpány měsíčně maximálně do výše 1/12 rozpočtu r. 

2022 

 schválilo příspěvek zaměstnancům na stravování dle § 9 odst. 2 vyhlášky č. 

296/2022 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních 

složkách státu a příspěvkových organizacích, ve výši 55% nákladů max. do 

výše 100,- Kč, a to s účinností od 01.01.2023 

 schválilo ukončení nájemní smlouvy restaurace Sousedský dům s p. 

Stanislavem Sasem k 31.12.2022 



 schválilo uzavření smlouvy o nájmu restaurace Sousedský dům s p. Věrou 

Kramárovou IČO 08586900 na dobu určitou  od 01.02.2023 do 30.04.2027 

S výší nájmu  5.000,- Kč + inflační doložka v období 01.02.2023 - 

30.04.2023, 10.000,- Kč + inflační doložka v období 01.05.2023 – 

30.04.2027 

 schválilo dohodu o provedení práce na pozici vedoucí pečovatelské služby 

s p. Miroslavem Noskem za 250,- Kč/ hod. v maximálním počtu 300 hodin 

za kalendářní rok 2023 

 schválilo příspěvek na ošatné pro administrativního pracovníka Městského 

úřadu Miletín včetně uvolněného starosty ve výši 2.000,- Kč za kalendářní 

rok 

 vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 12-16/2022 

 schválilo žádost  Sportovního klubu Miletín o dar  ve výši 16.000,- Kč na 

výsadbu 46 stromků ve sportovním areálu pro r. 2022 

 schválilo výši poplatku za odpady – svoz komunálního a tříděného odpadu – 

stejnou jako v loňském roce, tj. 720,- Kč za osobu s trvalým pobytem a 720,-  

Kč za nemovitost určenou k bydlení, rekreační objekt, kde není přihlášena 

žádná osoba k trvalému pobytu 

 neschválilo žádost Pivovaru Miletín o odpuštění navýšení nájmu o inflační 

doložku v r. 2023 

 neschválilo žádost od Domeček plný koleček z.s. o příspěvek  ve výši 

40.000,- Kč na nákup osobního automobilu pro sociální službu v r. 2023 

 neschválilo žádost Centrum LIRA, z.ú. o příspěvek 14.000,- Kč  na 

poskytování preventivní sociální služby raná péče v r. 2023 

 schválilo záměr města Miletín prodat část p.p.č. 1125/2 k.ú. Miletín 

 schválilo odložení žádosti o zřízení věcného břemene na pozemku ve 

vlastnictví Města Miletín p.č. 1285/11 k.ú. Rohoznice na příští zasedání 

městského zastupitelstva 

 schválilo žádost o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 323/2 k.ú. 

Miletín  

 schválilo Dodatek ke smlouvě č. 951305 o odvozu odpadu ze dne 17.06.2003 

s f. Marius Pedersen 

 schválilo Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor stávajícího Muzea 

českého amatérského divadla  ze dne 16.09.2014 s Mgr. Ondřejem Stýblem 

 schválilo podání žádostí o dotace od Královéhradeckého kraje z dotačních 

programů 



 „Podpora JPO zřízených obcí v Královéhradeckém kraji“ – rozšíření 

řidičského oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu „C“ pro členy JPO 

 „Opatření k zadržování vody v krajině“ – udržení mokřadu v „Dolním 

Borovém“ 

 „Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

v Královéhradeckém kraji“ – realizace karavanových stání a jejich 

vybavení v kempu v Miletíně 

 „Program obnovy venkova“ – na akci „rekonstrukce ul. Komenského“ 

 „Podpora investic do sportovních objektů“ – rekonstrukce umělého 

povrchu víceúčelového hřiště 

 schválilo podání žádosti o dotaci od Nadace Partnerství na výsadbu stromů 

u cest 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..                            …………………………….. 

Mgr. Stanislava Hlaváčková                                   Bc. Miroslav Nosek 

   místostarostka Miletína                                          starosta Miletína 


