
 

Z Á P I S č.6/2022 

z veřejného zasedání zastupitelstva města Miletín 

konaného dne 12.12.2022 od 18,00 

v besedním sále Spolkového domu 

________________________________________________________ 

 

Přítomni: Bc. Miroslav Nosek, Mgr. Stanislava Hlaváčková, Tomáš Trnovský,  

               Břetislav Bican, Ing. Tomáš Kožíšek, Jiří Kněžourek, Bc. Ondřej  

               Machačka, Zdeněk Paulus, Mgr. Veronika Kučerová, Ing. Vladimír  

               Marek 

 

Omluven: Martin Hlaváček DiS. 

 

Veřejnost: 7 

 

Zahájení 18,00 starosta M. Nosek konstatováním, že je přítomna nadpoloviční 

většina zastupitelů a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné.  

 

 Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

Zapisovatelem jmenována Alena Jalová, ověřovateli zápisu Vladimír Marek 

a Tomáš Kožíšek, členy návrhové komise Břetislav Bican a Zdeněk Paulus. 

 

 Pověření příspěvkové organizace Základní škola K. J. Erbena a Mateřská 

škola Korálka Miletín sběrem tříděného odpadu. 

Hlasování 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel 

 

 Podání žádosti 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. 

Hlasování 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 



 Přijetí neinvestiční dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR ve výši 

9.400,- Kč ze státního rozpočtu prostřednictvím Královéhradeckého kraje. 

Hlasování 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

 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.  

Hlasování 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

 Plán  účetních odpisů příspěvkové organizace Základní škola K. J. Erbena a 

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

Hlasování 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

 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. 

Hlasování 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

 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. 

Hlasování 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

 Pronájem restaurace Sousedský dům  

Miroslav Nosek – zastupitelstvo města není spokojeno s celkovým chodem 

restaurace, nájemce neplní své smluvní povinnosti (dluhy vůči městu), po 

projednání zastupitelstva vznesen návrh na neuzavření nové smlouvy o 

nájmu s p. Stanislavem Sasem, bytem Plesná, Nádražní 232. 

Hlasování pro ukončení nájemní smlouvy  10 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

 Pronájem restaurace Sousedský dům 

Miroslav Nosek dále informoval, že žádost o pronájem restaurace Sousedský 

dům podala p. Věra Kramárová, IČ  08586900, provozovatel restaurace 

v Rohoznici, ve své žádosti uvedla, že nabízí celotýdenní provoz, rozvoz 



jídel pro občany, denní menu, zajištění stravování pro pečovatelskou službu v 

Miletíně, záměr provozu letní zahrádky, možnost zahájení od února r. 2023. 

Návrh výše nájemného  

01.02.2023 -  30.04.2023 5.000,- Kč + inflační doložka / měsíc 

01.05.2023 -  30.04.2027  10.000,- Kč + inflační doložka / měsíc 

Hlasování 10 pro – 0 proti -  0 se zdržel. 

 

 Dohoda 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. 

Hlasování 9 pro – 0 proti – 1 se zdržel. 

 

 Příspěvek na ošatné pro administrativního pracovníka Městského úřadu 

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

Hlasování 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

 Na vědomí - rozpočtová opatření č. 12-16/2022 

Ondřej Machačka – výdaje byly navyšovány především v paragrafu 3113 

Základní školy – na rekonstrukci učebny fyziky a chemie v ZŠ včetně 

vybavení a paragrafu 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – na 

výstavbu chodníku. 

 

 Žádost  Sportovního klubu Miletín o dar  ve výši 16.000,- Kč na výsadbu 46 

stromků ve sportovním areálu pro r. 2022. 

Hlasování 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

 Poplatek za odpady – svoz komunálního a tříděného odpadu v r. 2023 – po 

projednání zastupitelstva navrženo výši poplatku nezvyšovat, zachovat 

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. 

Hlasování 8 pro – 0 proti – 2 se zdrželi. 

 

 Žádost Pivovaru Miletín o odpuštění navýšení nájmu o inflační doložku v r. 

2023 

Hlasování pro odpuštění inflační doložky 0 pro – 10 proti -  0 se zdržel. 

 



 Žádost  Domeček plný koleček z.s. o příspěvek  ve výši 40.000,- Kč na 

nákup osobního automobilu pro sociální službu v r. 2023. 

Hlasování pro poskytnutí příspěvku 0 pro – 9 proti – 1 se zdržel. 

 

 Žádost Centrum LIRA, z.ú. o příspěvek 14.000,- Kč  na poskytování 

preventivní sociální služby raná péče v r. 2023. 

Hlasování o poskytnutí příspěvku 0 pro – 10 proti – 1 se zdržel. 

 

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

Miroslav Nosek – pozemek ve vlastnictví města, část, kterou chce žadatel 

odkoupit tvoří předzahrádku domu. 

Hlasování 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel.  

 

 Žádost o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Miletín 

p.č. 1285/11 k.ú. Rohoznice. 

Žadatel osobně vysvětlil důvod své žádosti, jde mu o přístup k jeho pozemku, 

chtěl ho v minulosti odkoupit od města, nyní mu jde aspoň o možnost zřízení 

věcného břemene na pozemku. Pokud odkoupí pozemek vlastníci bytového 

domu, vidí o dost těžší se dohodnout se všemi majiteli pozemku, když nyní je 

v majetku města.  

Stanislava Hlaváčková navrhla přesunout projednání celé záležitosti na příští 

veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat 26.01.2023, aby byli 

sezváni všichni, kterých se to týká. 

Hlasování o odložení projednání 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

 Žádost o zřízení věcného břemene na pozemku p.p.č. 323/2 k.ú. Miletín 

Miroslav Nosek – žadatelka má na svém pozemku vybudovanou kanalizační 

přípojku, aby měla k němu možnost přejezdu, žádá o zřízení věcného 

břemene. 

Hlasování 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

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

Marius Pedersen 

Hlasování 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

 



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

amatérského divadla  ze dne 16.09.2014 s Mgr. Ondřejem Stýblem 

M. Nosek – předmětem dodatku je prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok, 

jinak žádné změny, nájem se neplatí. 

Hlasování 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

 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 

Hlasování 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel 

 

 Podání žádosti o dotaci od Nadace Partnerství na výsadbu stromů u cest 

Hlasování 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel. 

 

 Diskuze 

 p. Jana Lepltová – otázka na plánovaný obchvat Miletína – jestli je 

pravda, že bude a jestli má cenu zvelebovat město 

odpověděl Miroslav Nosek – obchvat Miletína bude, jde o akci státního 

významu, odkloní se díky němu doprava z Miletína,  chápe, že snahy o to, 

aby vůbec nebyl, budou… nikdo se nemusí bát, že by byla díky obchvatu 

zrušena stezka, ta zůstane zachována, zvelebování Miletína bude dál 

pokračovat (např. výsadbou stromů). Byl přítomen na jednání na KÚ 

KHK, týkalo se vznikajících dálnic (spojení s polskou dálnicí, dálnice 

mezi HK – Hořice), ty by měly být dokončeny do 3 let, díky nim se ještě 

víc zvýší provoz v Miletíně, proto obchvat bude opravdu potřebný. Studie 

obchvatu je zveřejněná na webových stránkách Královéhradeckého kraje, 

projekt ještě vypracovaný není, nyní se ještě zpracovává nová studie 

zabývající se přímým dopadem na konkrétní obce. Určitě bude kvůli 

obchvatu svoláno veřejné jednání, kde budou přítomni i zástupci kraje. 



 p. Jana Lepltová – doslechla se, že se bude v Miletíně budovat sanatorium 

odpověděl Miroslav Nosek – proběhlo jednání se 

zástupci Královéhradeckého kraje, v plánu je vybudovat Domov se 

zvláštním režimem pro cca 30 lidí, určitě bude kvůli tomu svolané i 

veřejné projednání. 

p. Jana Lepltová – nebylo by vhodné umístit do Miletínských lázní?  

Miroslav Nosek – objekt je nedostačující 

Dotaz zda to bude soukromé zařízení?  

Odpověděl Miroslav Nosek – bude to zařízení Královéhradeckého kraje, 

doplnila Stanislava Hlaváčková bude určeno pro občany 

Královéhradeckého kraje s předností pro občany Trutnovska, Jičínska, 

Hořicka.  

Miroslav Nosek – jeho vybudování vzniknou nové možnosti pracovních 

míst, město bude mít  do budoucna výhodu při žádostech o dotace právě 

z Královéhradeckého kraje.  

Určitě bude i kvůli tomuto veřejné jednání, na které budou sezváni 

občané, zastupitelstvo i zástupci kraje. 

 p. Jana Lepltová – jaký je plán s koupalištěm? 

odpověděl Miroslav Nosek – problém, který město tíží, zažádá o zprávu 

týkající se objektu sociálního zařízení statika, který odborně posoudí 

součsný stav, zda lze objekt využívat a případně rekonstruovat. Co se týká 

areálu koupaliště, jde o vážné rozhodnutí – obrovské náklady na 

vybudování (případnou rekonstrukci) celého koupaliště, bez možnosti 

získat  jakoukoliv dotaci, provozní náklady samotného koupaliště jsou 

také veliké. Zjištěno, že v obci Křtiny nedaleko Brna řešili úplně stejnou 

situaci, vybudovali nové zařízení jinak řešené a již slouží. Zástupci 

Miletína by chtěli Křtiny navštívit a dozvědět se co nejvíce o celém 

projektu, financování, nákladech na provoz atd., mohlo by jim to pomoct 

v rozhodování. 

 

 

 

Břetislav Bican přečetl návrh usnesení. 

 

Veřejné zasedání městského zastupitelstva ukončeno v 18,59. 

 

 



 

 

 

 

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

  Mgr. Stanislava Hlaváčková                          Bc. Miroslav Nosek 

     místostarostka Miletína                                 starosta Miletína 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Vladimír Marek  ………………………….. 

 

 

                               Ing. Tomáš Kožíšek  …………………………… 

 

 


