
L I S T   P R O   P O U Č E N Í   A   Z Á B A V U

číslo 2/roč. 13 1. února 2016

Město
Mladá Vožice

informuje:
- zasedání Zastupitelstva města

Mladá Vožice se uskuteční ve druhé
polovině měsíce února – v době
uzávěrky únorového Vožičanu ještě
nebyl přesný termín určen. Na pro-
gramu jednání se objeví strategické
dokumenty – Komunitní plánování
sociálních služeb a také koncepční
dokumenty z oblasti školství 

- pokud počasí dovolí, i v zimních
měsících probíhají práce na
dokončení nových parkovacích míst
u školky. Ta vzniknou pro rodiče
vozící své děti do zařízení, cílem je
zlepšení bezpečnostní situace jak
motoristů, tak i chodců

- k datu uzávěrky Vožičanu
Vožická majetková s. r. o. evidovala
nedoplatky na vodném a stočném ve
výši cca 200.000 Kč. Žádáme
všechny poplatníky, kteří ještě
neuhradili své spotřeby za rok 2015,
aby tak neprodleně učinili 

- jak jsme již informovali v
minulém čísle Vožičanu rozhodla
městská rada o navýšení nájmu v
městských bytech o 20 %. Městu
bylo doručeno sdělení obyvatel čp.
379 a 380 se žádostí o odsunutí
plateb zvýšeného nájemného až po
dokončení zateplení objektů. Touto
cestou sdělujeme nájemníkům, že
nájemné je platné dle původního
schválení městskou radou 

Pozvánka pro všechny podnikatele
Vedení města Mladá Vožice zve všechny

zástupce podnikatelských subjektů ve
městě a místních částech na pracovní
seminář o možnostech čerpání evropských
dotací pro podnikatelské subjekty. Seminář
se uskuteční ve středu 17. 2. 2016 v 10,00
v zasedací místnosti Městského úřadu
Mladá Vožice. Pozvaní odborníci 
podají informace o dotačních příležitostech

z Integrovaného regionálního operačního
programu, Operačního programu Pod-
nikání a inovace, Operačního programu
Zaměstnanost a Operačního programu
Životní prostředí. 

Zveme tímto všechny zájemce na
pracovní seminář, kde získají potřebné 
informace pro své záměry. Akce je
samozřejmě bezplatná.

Vožičan - vydává MÚ Mladá Vožice
pod evidenčním číslem MK ČR E 14832. 

odp. redaktor: Mgr. Větrovský 
tel.: 381 201 910 

e-mail: starosta@mu-vozice.cz

Informace k vyhlášení výzvy v rámci programu
"Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (KOTLÍKOVÉ DOTACE)

v Jihočeském kraji"
Dne 18. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva v rámci dotačního programu Jihočeského

kraje „Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v
Jihočeském kraji." Zájemci o výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním v rodinných domech z celého Jihočeského kraje si tedy již mohou stáh-
nout na webových stránkách Jihočeského kraje http://kotlikovedotace.kraj-jiho-
cesky.cz/ v záložce Výzvy veškeré dokumenty potřebné k podání žádosti (formulář žá-
dosti, návod k vyplnění žádosti, přílohy, pravidla dotačního programu atd.) a začít s
její přípravou.

Příjem žádostí (nejprve odeslání elektronické žádosti s následným doručením podep-
sané papírové žádosti) byl zahájen 18. 1. 2016 a poběží do 31. 3. 2016 do 14 hod.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách http://kotlikovedotace.kraj-ji-
hocesky.cz/, kde jsou uvedeny i kontakty na pracovníky, kteří budou mít administraci
žádostí na starost a kteří zodpoví případné dotazy týkající se podání žádosti.

Ing. Blanka Malinová

Vedení města Mladá Vožice intenzivně pracuje na přípravě žádosti o dotaci z Dotačního programu

Státního zemědělského intervenčního fondu – Udržování a obnova kulturního dědictví venkova na opravu

kapliček v místních částech Bendovo Záhoří, Krchova Lomná a Noskov.
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Program kina
ÚNOR

- schválila Dodatek č. 1 k Smlouvě o
provedení díla mezi městem Mladá
Vožice, a Design M.A.A.T., s. r. o.,  – 1.
aktualizace územního plánu města Mladá
Vožice, 60.000 Kč

- bere na vědomí informace starosty o
aktivitách k možnému dotačnímu řízení
na akci – Chodník k IDSC – možnost
podání žádosti o dotaci z IROP není
možná pro nízkou intenzitu dopravy na
přilehlé komunikaci II/124

- schválila Smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a DAICH spol. s. r. o., Au-
tobusové zastávky Táborská ulice, Mladá
Vožice, 2,048.167,- Kč včetně DPH

- schválila Smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a DAICH spol. s. r. o.,
Posílení vodních zdrojů Mladá Vožice,
1,421.508,- Kč včetně DPH

- schválila podání žádosti o dotaci z
Dotačního programu Státního
zemědělského intervenčního fondu –
dotačního programu 16 – Udržování a ob-
nova kulturního dědictví venkova –
Oprava kapliček v místních částech

Bendovo Záhoří, Krchova Lomná,
Noskov

- neschválila komerční prezentaci města
Mladá Vožice dle nabídky Jihočeské tele-
vize

- schválila podání žádosti o dotaci z In-
tegrovaného regionálního operačního
programu, specifického cíle 1.3, zvýšení
připravenosti k řešení a řízení rizik a
katastrof – pořízení velkokapacitní cis-
terny a automobilu pro evakuaci osob pro
potřeby SDH Mladá Vožice, jednotky
požární ochrany

- schválila záměr instalace
informačních panelů na vjezdech do
města: Ve městě je zakázán podomní
prodej, Děkujeme, že v našem městě au-
tomobily nestojí na chodnících a ze-
lených plochách

- poplatek za užívání systému
odpadového hospodářství je nutno uhra-
dit do konce měsíce března v pokladně
MěÚ Mladá Vožice, jeho výše je stejná
jako v loňském roce 

Rada města Mladá Vožice na 
33. zasedání (7. ledna) a 34. zasedání

(21. ledna) mimo jiné projednala:6.2. 16.30,19.30
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
Česká komedie
7.2. 16.30,19.30
SNÍŽEK BÍLÝ KOŽÍŠEK
Španělská animovaná dobrodružná
rodinná komedie v českém znění
13.2. 16.30,19.30
CELEBRITY S.R.O.
Nová česká komedie
14.2. 16.30,19.30
NEMILOSRDNÍ
Francouzský akční kriminální film v
českém znění
20.2. 16.30,19.30
EVEREST
Dobrodružné drama Velké Británie,
USA a Islandu v českém znění
21.2. 16.30,19.30
LAPUTA
Nové české drama
27.2. 16.30,19.30
GANGSTER KA
Nový český kriminální thriller
28.2. 16.30,19.30
VLNY
Norské akční drama v českém znění

Z klubu
V úterý 12.1.. jsme se sešli na první setkání klubu v novém roce. Bylo nás 41 a

vůbec se nám nechtělo domů. Byli jsme seznámeni se situací kolem divadla Na
Fidlovačce a přihlášeli jsme se na představení "Až naprší a uschne", které se hraje
19.3. Jedná se o komedii z dvacátých let a hlavní role hrají Eliška Balzerová, Maruš-
ka Doležalová a Iva Pazderková. Již je provedena rezervace vstupenek, máme 7-11
řadu a vstupenka + autobus stojí 500,- Kč. Jsme rádi, že se situace kolem divadla sta-
bilizovala a divadlo pod novým vedením pokračuje dále k naší velké radosti. Na
příštím setkání ; v únoru budeme vybírat zájezdy po krásách naší vlasti. V loňském
roce jsme zhotovili 996 panenek a zhotovujeme již 3 velikosti k radosti dětí v nemoc-
nici v Motole a na Vinohradech.

za klub H. Trejbalová

V sobotu 16.1. bylo setkání s heligonkáři. Bylo to velmi příjemné odpoledne s
lidovými písničkami, které jsme si i zazpívali. Jen škoda, že nás bylo málo. Chci
poděkovat učinkujícím a těšit se na další setkání s písničkou. 

H. Trejbalová

Svozová odpadářská firma COMPAG
Votice s. r. o. požádala svého smluvního
partnera Město Mladou Vožici, aby
tlumočilo svým občanům, že:

Svozový den pro odvoz komunálního
odpadu začíná v 6.00 hodin a končí třeba
až ve 20.00 hodin. Množí se jí totiž
stížnosti typu „vždy jste jezdili v deset a
najednou přijedete v sedm ráno“ a popel-
nice nejsou přistaveny ke svozu.

Firma sděluje, že není možné se vždy
spoléhat na konkrétní hodinu, kdy se

konkrétní svoz uskutečňoval. Vždy se
snaží vyhovět všem požadavkům, ale není
v jejích silách po celý rok dodržet přesný
čas odvozu odpadu. 

Ještě upozorňujeme, že čtrnáctidenní in-
tervaly svozů v místních částech města
zůstávají z roku 2015 zachovány bez
ohledu, zda je lichý či sudý týden, jak byli
někteří občané zvyklí.  

Tentokrát přelom 2015/2016 totiž znamená
2 liché týdny podle kalendáře za sebou.

Ing. Blanka Malinová

Výročí v únoru
70 let 

Kolečkář František 
Blanice 

75 let
Novotná Jana 
Mladá Vožice 

80 let
Budínová Věra 
Mladá Vožice 

87 let
Pavlíková Věra 

Mladá Vožice 

90 let
Heřmánková Anežka 

Mladá Vožice

Sdělení svozové firmy pro svoz
komunálního odpadu
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z 10. zasedání Zastupitelstva města
Mladá Vožice, konaného dne 4. 1. 2016
v zasedací místnosti města Mladá
Vožice

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na
základě předložených zpráv, návrhů a
provedených voleb:

Usnesením č. 1/2016 schvaluje:
na základě výzvy Krajského úřadu

Jihočeského kraje, Odbor životního
prostředí, zemědělství a lesnictví č. j. KU-
JCK 93108/2015/OZZL (Žádost o
vyjádření k řízení o vydání povolení podle
§ 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně
ovzduší) postup města Mladá Vožice -
neuplatňovat žádnou připomínku ve věci
povolení umístění a stavby stacionárního
zdroje znečišťování ovzduší na akci s
názvem „KOH-I-NOOR Mladá Vožice,
nová hala, přístavba a stavební úpravy
areálu, Mladá Vožice 620, 391 43 Mladá
Vožice“ 

Usnesením č. 2/2016 schvaluje: 
Vnitřní předpis o poskytování ces-

tovních náhrad – aktualizace č. 3 – dle
předloženého návrhu 

Usnesením č. 3/2016 schvaluje: 
Zastupitelstvo města Mladá Vožice pro-

jednalo a schválilo žádost o bezúplatný
převod a současně i samotný bezúplatný
převod pozemků pp. č. 1124 a pp. č. 1125

v k. ú. Janov u Mladé Vožice, (dále jen
„převáděné nemovité věci“) z vlastnictví
ČR příslušnosti hospodařit Úřadu pro zas-
tupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví města Mladá Vožice.

Město Mladá Vožice se zavazuje o
převáděné nemovité věci řádně pečovat a
užívat je ve veřejném zájmu jako veřejně
přístupné účelové komunikace. Město
Mladá Vožice se dále zavazuje, že
převáděné nemovité věci nebudou
využívány ke komerčním či jiným
výdělečným účelům, ani nebudou prona-
jímány, to vše po dobu 10-ti let od
právních účinků vkladu vlastnického prá-
va do katastru nemovitostí.

V případě, že město Mladá Vožice
nebude předmětné převáděné nemovité
věci nebo jejich části užívat ve veřejném
zájmu, bude je využívat ke komerčním či
jiným výdělečným účelům nebo je prona-
jímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve
výši 10 % ceny, kterou převáděné
nemovité věci měly ke dni právních
účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí dle tehdy platného
cenového předpisu.

Město Mladá Vožice se zavazuje vždy do
31. 1. následujícího roku předat převodci
písemnou zprávu o plnění podmínek sou-
visejících s převodem převáděných

nemovitých věcí z důvodů veřejného záj-
mu za rok předcházející, tj. zprávu o za-
chování a rozvoji aktivit, které jsou ve
veřejném zájmu a k jehož zachování se
město Mladá Vožice smluvně zavázalo. Za
porušení tohoto závazku uhradí město
Mladá Vožice převodci smluvní pokutu ve
výši 2.000 Kč.

Město Mladá Vožice se dále zavazuje, že
po dobu 10 let od právních účinků vkladu
vlastnického práva dle smlouvy o
bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem s omezujícími pod-
mínkami do katastru nemovitostí
nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží ve
prospěch třetí osoby převáděné nemovité
věci, a to ani jejich části. V případě
porušení tohoto závazku se město Mladá
Vožice zavazuje zaplatit převodci smluvní
pokutu ve výši, která se rovná ceně těchto
převáděných nemovitostí v daném místě a
čase obvyklé v době porušení závazku,
nejméně však ve výši ceny zjištěné dle
cenového předpisu platného ke dni nabytí
předmětných převáděných nemovitých
věcí městem Mladá Vožice. Úhradou této
smluvní pokuty shora uvedené závazky
města Mladá Vožice zanikají.

V Mladé Vožici dne 4. ledna 2016
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

Místostarosta Václav Slabý

U S N E S E N Í
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Milí příznivci

divadla a hlavně

Voživotu!

A máme tady únor a
já bych chtěl popřát k
svátku jménu, které
slaví jen jednou za
čtyři roky, a je to Ho-
rymír. Tímto jsem jen
chtěl naznačit, že
letošní únor je

přestupný. 
No, a co nás čeká? Samozřejmě divadel-

ní ples!!! Už se to doufáme stalo tradicí,
že se s námi sejdou na plesání přátelé,
sponzoři, příbuzní, příznivci, milenky a
manželky, milenci a manželé, prostě
přijde ten, kdo čeká něco netradičního. A
co bychom to byli za divadlo, kdybychom
nevyhověli.

Vězte tedy, že letošní divadelní ples
Voživotu se bude odvíjet ve stylu a rytmu
DISCO. Ale ne v  ledajakém. Většina

členů souboru napsala našemu DJ Vítkovi
skladby, které je v dobách navštěvování
diskoték nějak oslovily, a protože jsme
soubor mnohovrstevný, tím nemyslím
muži a ženy, ale věk, přijdou si na své
všechny věkové skupiny, od mladých až
po mírně starší, abych neurazil. A jak jsem
tak nakoukl do playlistu, některé fláky
opravdu stojí za to.

A i kostýmově se těšíme na to, jak to
bude různorodé. Každá doba měla své a
my se samozřejmě budeme snažit,
alespoň tedy oblečením, se do té naší
diskoetapy opět alespoň na chvilku vrátit.
A jako bonus máme přichystané
překvapení, které bude mapovat Voživot
od úplných prvopočátků, ale to se
opravdu nechte překvapit, co bude.

Celé to vypukne úderem 20 hodiny, 19.
února v Cafe TEXTIL baru a jsme
přesvědčeni, že to bude jako každý rok na

hodně dlouho.
Vstupenky, které

jsou slosovatelné,
jsou již v předprodeji
v Autopotřebách 
vedle Coopu, je u
nich i plánek, kde si
můžete svá místa
zamluvit. A i cena
zůstává neustále stejná,
tedy 110 korunek
českých, poctivě
vydělaných.

Takže, jak na ples
tak i samozřejmě na
vás všechny se moc
těšíme!!

Zkoušení nové hry
probíhá podle plánu a
určitě i představ,
všichni účinkující již
znají, alespoň z 50%
svůj text... tedy až na
jednoho, ale ten...

mám vyjímku. Pěkně se nám to tam vy-
barvuje a musím říct, že jsem velmi, ale
velmi překvapen, co to v těch lidech
dříme za talenty. Někdo je strašidelný,
jiný suverénní, další hysterický..prostě,
tak, jak to má být. A když vše půjde dále,
jak má, tak před prázdninami vám rádi
ukážeme, co vše jsme udělali.

No, a jakmile bude po plese, už se
vrháme opět na další Vokule, takže pořád
máme dost práce, ale nás to strašně baví.

Tak, to bude pro tento měsíc vše, ne, že
by snad nebylo o čem psát, ale nebudu
skákat z tématu na téma, hlavní je ples a
šmytec.

Vožifrk: Kdybys měl Frantíku sedm

jablek a já Tě o dvě poprosil, kolik by Ti

jich zůstalo?? Sedm!

Motto na závěr: Jste-li relativně zdráv,

doktor je vždy přesvědčen o opaku.

Voživoti.

Drbník

Těsně před dokončením je odstavná plocha určená k parkování vozidel před mateřskou školou v ulici 

Milady Jungmanové.


