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číslo 4/roč. 13 1. duben 2016

Lampionový
průvod

a pálení čarodějnic

Tradiční lampionový průvod
s pálením čarodějnic v

zámecké zahradě se uskuteční
v pátek 29. 4. 2016,

sraz v 19.00 hodin u zvonice. 

Všechny čarodějnice budou
odměněny, občerstvení

zajištěno.

- v průběhu března byla dokončena ka-
belizace vedení NN na Pavlově a v
Podhradí. V rámci této akce také došlo k
instalaci nového vedení napájení
veřejného osvětlení. Náklady na položení
nového kabelu pro veřejné osvětlení a
různá překládání svítidel veřejného
osvětlení činily cca 160.000 Kč

- na přelomu března a dubna vrcholí
práce na novém oplocení mezi
fotbalovým hřištěm a provozovnou Sinfo.
Ve sportovním areálu jsou také již
připraveny konstrukční vrstvy pro novou
komunikaci podél sportovní haly k bazénu

- náklady ve výši cca 120.000 Kč si
vyžádá výměna aeračního systému na
čistírně odpadních vod. Tato akce vy-
plynula z plánu obnovy technologie
čistírny tak, aby technologické
komponenty byly měněny průběžně, a
tím dochází k eliminaci rizika velké in-
vestice po dosloužení technologie. Akce
je hrazena z prostředků Vožické ma-
jetkové s. r. o., tedy inkasa vodného a
stočného

- obnovou vodohospodářské infra-
struktury začala komplexní oprava místní
komunikace Židovská. Na opravu

silničního tělesa máme požádáno o dotaci z
Ministerstva pro místní rozvoj, i pokud by
nebyla pozitivně posouzena, samozřejmě
dojde k opravě povrchu komunikace z
rozpočtu města Mladá Vožice

- nová studna a nový vodovodní přivaděč
jsou předmětem akce na posílení vodních
zdrojů pro zásobování pitnou vodou. Akce
probíhá, realizovány jsou nyní nezbytné
zemní práce pro uložení vodovodního
přivaděče do vodojemu v Horních Koutech

- v místní části Stará Vožice probíhá
odvodnění návsi, tedy svedení dešťových
vod

Akce, která posílí zásobování města pitnou vodou začala v Horních Koutech.

Některým z Vás v uplynulých týdnech
dorazil dopis, který v zastoupení zaslal
právní zástupce města Mgr. Tibor Stano.
Předmětem sdělení bylo vysvětlení u
některých smluvních odběratelů nízké
spotřeby vody, které byly zjištěny při
ročních odečtech a následném
vyúčtování vodného a stočného. Kontrol-
ní výbor Zastupitelstva města Mladá
Vožice zadal úkol vysvětlení právě
některých nízkých spotřeb vedení města
a pracovníkům Vožické majetkové s. r. o.
Došlo tedy k určení partnerů, kteří
hluboko nedosahují spotřeb dle

schváleného tzv. hygienického minima.
Tento parametr činí 36 m3 spotřeby vody
na jednu osobu za jeden rok. Znovu
zmiňuji, že obesláni byli smluvní
partneři se spotřebou hluboko pod 36 m3

za osobu a rok. Poplatníci tedy většinou
kontaktovali ekonomku Vožické ma-
jetkové s. r. o. nebo přímo jednatele, tedy
starostu. Zde jsme si většinou velmi
konstruktivně vysvětlili příčiny nízké
spotřeby vody v tom kterém případě. 

Velmi důležitým faktorem, který vedl
jak kontrolní výbor, tak i všechny další
zainteresované bylo zjištění, zda stále

ještě existují majitelé studní se zave-
dením vody do svých nemovitostí bez
vodoměru na přítoku. Tito majitelé totiž
mají povinnost hradit stočné, protože i
když mají vodu z vlastní studny, využí-
vají kanalizační systém, a tudíž jsou
povinni přispívat na jeho obnovu, stejně
jako všichni ostatní poplatníci. Tato hy-
potéza se nám v několika případech
potvrdila, u ostatních jsme si vše
vysvětlili. Pracovníci Vožické majetkové
s. r. o. budou i nadále spotřeby sledovat a
bude na ně případně reagováno dle plat-
né legislativy.

Nízké spotřeby vody

Město Mladá Vožice informuje:
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Program kina
DUBEN

- schválila prodloužení smlouvy o
poskytování pečovatelské služby pro obec
Šebířov o 3 měsíce

- schválila výzvy k podání nabídek na
realizaci veřejných zakázek sadových úprav
v Souhradí a ulici Obětí nacismu

- schválila smlouvu o poskytnutí dotace na
výkon pečovatelské služby s Jihočeským
krajem

- schválila smlouvu o dílo s Ing. 
Františkem Stráským, projektantem 
dopravních staveb, zhotovení projektu pro
stavební povolení na akci „Přestupní ter-
minál Husovo náměstí“

- schválila smlouvu o dílo s firmou Thermo-
projekt Tábor – zpracování projektové doku-
mentace na obnovu vodovodu a kanalizace 
na Voračickém předměstí v Mladé Vožici

Rada města Mladá Vožice na 37. zasedání
(11. března) a 38. zasedání (24. března) mimo

jiné projednala:2.4. 16.30,19.30 WILSONOV
Česko-slovenská kriminální komedie
3.4. 16.30,19.30 V HLAVĚ
Animovaná rodinná komedie USA v
českém znění
9.4. 16.30,19.30 VOJTĚCH
Slovenské komediální drama
10.4. 16.30,19.30
POSLEDNÍ LOVEC ČARODEJNIC
Akční dobrodružný film USA v českém
znění
16.4. 16.30,19.30
GANGSTER  KA:  AFRIČAN
Český kriminální thriller
17.4. 16.30,19.30
OTCOVÉ A DCERY
Drama USA a Itálie v českém znění
23.4. 16.30,19.30 RUDÝ KAPITÁN
Nový kriminální thriller Česka, Slovens-
ka a Polska
24.4 19.30 DÁREK
Thriller USA v českém znění
30.4. 16.30,19.30 PADESÁTKA
Nová česká komedie

14.4. 9.15. h. MATEŘSKÁ ŠKOLA
GARFIELDŮV FESTIVAL
HUMORU
Světový festival humoru se blíží a ko-
cour Garfield je připraven jako každý
rok vyhrát!

JARNÍ ÚKLID 2016
rozmístění velkoobjemových

kontejnerů
Stejně jako každý rok poskytuje Město

Mladá Vožice svým členům službu ve
formě rozmístění velkoobjemových
kontejnerů po městě i v místních částech.
Kontejnery jsou určeny pouze pro objem-
ný odpad patřící na skládku a odpad,
který se nevejde do jejich domovních
popelnic a nelze jej dál vytřídit. 

JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO
do nich ukládat:

- NEBEZPEČNÉ ODPADY A
ELEKTROODPADY (patří do
sběrného dvora v ul. Táborská v Mladé
Vožici – otevřeno Pá 14-17 hod, So 8-11
hod)a 4 kontejnerů ELEKTROWIN ve
městě 

- VĚTVE ZE ZELENĚ (patří na poze-
mek za sádkami směrem na Běleč, je zde
zakázáno ukládat pařezy a jiné byť
dřevěné odpady, např. nábytek apod.)

- PAPÍR, PLASTY, SKLO, NÁPO-
JOVÉ KARTONY (patří do barevných
separačních nádob rozmístěných v ulicích
města a v místních částech města)

- STARÉ ŠATSTVO, TEXTILIE a
OBUV (patří do 3 bílých kontejnerů
umístěných u sběrného dvora v Mladé
Vožici)

- KOVY + PAPÍR (vykupuje výkupna
Sběrných surovin v Ml. Vožici, ul.
Poplužní, otevřeno Po, St, Pá 11-16 hod,
So 9-12 hod)

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
budou rozmístěny dle tohoto

harmonogramu: 
Pá 8. 4. – Pá 22. 4. 2016: MLADÁ

VOŽICE: Náměstí obětí nacismu, ul.
Mincovní, ul. V Suchdolci, ul. Jana

Jeníka z Bratřic 
Pá 22. 4. – Pá 6. 5. 2016:Stará Vožice,

Radvanov, Noskov, Chocov, Staniměřice
Pá 6. 5. – Pá 20. 5. 2016:Blanice, Dol-

ní Kouty, Horní Kouty, Bendovo Záhoří, 
Krchova Lomná

Celoročně jsou velkoobjemové kon-
tejnery umístěny ve sběrném dvoře v
Mladé Vožici a u hřbitova v Janově.

Výročí v dubnu
70 let

Jiří Tomášek
Mladá Vožice

Marie Jenšíková
Janov

Jiřina Havlová
Krchova Lomná
Helena Švárová

Mladá Vožice
Jaroslava Větrovská

Mladá Vožice
Jaroslava Zimmerová

Mladá Vožice

75 let
Karel Slabý
Mladá Vožice

Jaroslav Barták
Mladá Vožice

Ludmila Otradovcová
Mladá Vožice

85 let
Marie Hašková

Mladá Vožice

86 let
Marie Kolaříková

Mladá Vožice

87 let
Věra Jechová

Radvanov

88 let
Čestmír Gracias

Mladá Vožice
Marie Jůzová
Mladá Vožice

94 let
Věra Sazimová
Mladá Vožice

Sdělení MO STP
MO STP bude 18. 5. pořádat zájezd do

Jindřichova Hradce. Kdo by měl zájem
se tohoto zájezdu zúčastnit, ať zavolá na 
tel.: 381 215 189. výbor MO STP

Z klubu:
V sobotu 19. 3. jsme navštívili divadlo

Na Fidlovačce na hru "Až naprší a
uschne". Představení bylo velmi pěkné,
herecké výkony vynikající, zvláště p.
Molínové a Elišky Balzerové. Moc jsme
se pobavili. V červnu připravujeme
zájezd do Poděbrad.

za klub H. Trejbalová

Valná hromada
TJ Sokol Mladá Vožice

pátek 15. 4. 2016 v 18,00 hod.
v zasedací místnosti MěÚ

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
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z 11. zasedání Zastupitelstva města
Mladá Vožice, konaného dne 29. 2. 2016
v zasedací místnosti města Mladá Vožice

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

Usnesením č. 4/2016 schvaluje:
zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 9. zasedání Zastupitelstva města
Mladá Vožice 

Usnesením č. 5/2016    
a) bere na vědomí:
materiál „Inventarizace finančních

prostředků města Mladá Vožice“ (součástí
je přehled hospodaření Vožické majetkové
s. r. o.) dle předloženého návrhu

b) schvaluje: 
zařazení akcí k realizaci a financování:
1. Sanace skládky Pavlov – stavební nák-

lady – 1,726.857 Kč včetně DPH, z toho
491.500 příjem ze zvláštního účtu 

2. Posílení vodních zdrojů Mladá Vožice -
stavební náklady - 1,472.523 včetně DPH
Kč, vratka DPH bude činit 246.708 Kč

3. Kácení stromů Mladá Vožice – hřiště,
kostel – 118.695 Kč včetně DPH + 400.000
Kč na pořízení nového plotu a sítí okolo
fotbalového hřiště 

4. Dopravní terminál Husovo náměstí –
projektové práce pro stavební povolení, re-
alizaci stavby a výběr zhotovitele – 249.707
Kč bez DPH

Usnesením č. 6/2016 schvaluje:
Komunitní plán sociální služeb ORP

Tábor, akční plán pro rok 2016 pro oblast
Mladovožicko a distancuje se od výroku
„Problémem je i nedostatečná infor-
movanost ze strany ošetřujících lékařů“

Usnesením č. 7/2016 schvaluje:
distancování se města Mladá Vožice od

výroků na adresu pedagogů z materiálu na
podporu na zpracování MAP pro ORP
Tábor („Učitelé nejsou zvyklí a ochotní
uvažovat a diskutovat o učení“, na
„nedostatečnou dopravní dostupnost
venkovských škol pro kvalifikované učitele
a s tím související přílišnou feminizaci škol-
ství a kolísající kvalitu výuky“, „Na místní
úrovni nedochází ke sběru a vyhodnocení
specifických potřeb vzdělávání zejména v
místních mateřských a základních
školách“)

Usnesením č. 8/2016 neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemku

parc. č. v KN 602/1 orná půda o výměře cca
200 m2 v k. ú. Noskov a obci Mladá Vožice

Usnesením č. 9/2016 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemek parc.

č. v KN 895/2 zahrada o výměře 98 m2  a
část pozemku parc. č. v KN 895/1 ostatní
plocha-ostatní komunikace o výměře cca 20
m2  v k. ú. Noskov a obci Mladá Vožice 

Usnesením č. 10/2016 schvaluje:
prodej pozemku parc. č. v KN 234/31 os-

tatní plocha-jiná plocha o výměře 91 m2 dle
Geometrického plánu č. 183-172/2015 ze
dne 20. 1. 2016 vyhotoveném Geodetickou

kanceláří Tábor s. r. o. za kupní cenu  7
680,- Kč dle znaleckého posudku Jana Peš-
ka do vlastnictví Věry Říhové, Berlínská
2752/6, 390 05 Tábor (sepsání kupní sm-
louvy hradí prodávající, návrh na vklad do
KN a daň z nabytí nemovité věci hradí
kupující)

Usnesením č. 11/2016 schvaluje: 
smlouvu o zřízení věcného břemene č.

TA-014330033493/001 ve prospěch
oprávněné E.ON Distribuce, a.s., IČ
28085400 – spočívajícího v realizaci stavby
„Mladá Vožice Burian přípojka NN“ na za-
tíženém pozemku parc. č. v KN 1188/1 v k.
ú. a obci Mladá Vožice ve vlastnictví
povinného Města Mladá Vožice, IČ
00252557, v rozsahu, jak je vyznačeno v
geometrickém plánu č. 1208-1210/2015 ze
dne 10.11..20155 č. 191/2015 vyhotoveném
GEOREAL,s.r.o., Žižkova 2040, 256 01
Benešov, který je nedílnou součástí
smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje za jed-
norázovou náhradu ve výši 500,- Kč (k této
částce bude připočtena platná sazba DPH)

Usnesením č. 12/2016 schvaluje: 
smlouvu č. 1030028926/002 o smlouvě

budoucí o zřízení věcného břemene ve
prospěch budoucí oprávněné E.ON Dis-
tribuce, a.s., IČ 28085400 – spočívající v re-
alizaci stavby „Mladá Vožice Svatek kabel
NN“ na zatížených pozemcích parc. č. KN
1185/2, KN 1185/4, KN 1066 v k. ú. a obci
Mladá Vožice ve vlastnictví budoucího
povinného Města Mladá Vožice, IČ
00252557, v rozsahu, jak je vyznačeno na
situačním snímku plánovaného umístění
distribuční soustavy, který je nedílnou
součástí smlouvy. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně, a to za jednorázovou
náhradu v celkové výši 2 000,- Kč. K této
částce bude připočtena platná sazba DPH

Usnesením č. 13/2016 schvaluje:
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení

věcného břemene – služebnosti inženýrské
sítě  - vedení přípojky  tlakové splaškové
kanalizace a vodovodní přípojky na za-
tížených pozemcích parc. č. v KN 1066, v
KN 1185/2 a v KN 1185/4 v k. ú. a obci
Mladá Vožice a o zřízení věcného břemene
– průchodu a průjezdu na celém zatíženém
pozemku parc. č. v KN 1066 v k. ú. a obci
Mladá Vožice mezi budoucím povinným
Městem Mladá Vožice, IČ 00252557,
Žižkovo náměstí 80 a budoucím
oprávněným Františkem Svatkem, Sluneční

668, Mladá Vožice v rozsahu, jak je
vyznačeno na situaci výkresu  C1 – C3 pro-
jektové dokumentace akce „Výrobní a
skladovací hala na pozemcích p. č. 859/56 a
1060/8 v k. ú. Mladá Vožice“ vypracované
Ing. Václavem Rychlým 12/2015, která je
nedílnou součástí této smlouvy.

Věcná břemena se zřizují za jednorázovou
úplatu 2.000Kč + platná sazba DPH.

Usnesením č. 14/2016 schvaluje:
rozpočet DSO Mikroregionu Venkov na

rok 2016 jako vyrovnaný následovně:
- Příjmy - 195.500,- Kč
- Výdaje - 195.500,- Kč
Usnesením č. 15/2016 neschvaluje:
Žádost Toulava, o. p. s., Žižkovo náměstí

2, 390 01 Tábor, IČ – 28149637 o finanční
příspěvek     

Usnesením č. 16/2016 bere na vědomí:
a) Sdělení o sebeomezení Biskupství

Českobudějovického, Biskupská 4, 370 21
České Budějovice, IČ – 00445118, č. j.
MUMV 0093/2016 star. ze dne 12. 1. 2016      

b) Sdělení Ministerstva vnitra, Odbor
veřejné správy, dozoru a kontroly, Náměstí
Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, č. j. MV –
87884-11/ODK-2015 ze dne 5. ledna 2016
– Uzavření kontroly samostatné působnosti
města Mladá Vožice

Usnesením č. 17/2017 schvaluje:
a) rozpočtové opatření č. 1 dle

předloženého návrhu 
b) Zastupitelstvo schvaluje změnu

schváleného rozpočtu z přebytkového na
schodkový

c) Zastupitelstvo  navyšuje příspěvek PO
Základní škole a Mateřské škole  Mladá
Vožice   nově o  stanovené odpisy v částce
412 271 Kč a mění tímto původní  závazný
ukazatel  pro rok 2016  nově na částku
příspěvku  4 812 271 Kč

Usnesením č. 18/2016 schvaluje:
Dar HZS Tábor ve výši 20.000 Kč 
Usnesením č. 19/2016 schvaluje:
Smlouvu o poskytování právní pomoci

mezi městem Mladá Vožice a Mgr. Tiborem
Stano, Husovo náměstí 529, 390 02 Tábor,
IČ – 66250536 – na dobu určitou 1 měsíc,
tedy do 31. 3. 2016

V Mladé Vožici dne 29. února 2016
Mgr. Jaroslav Větrovský, 

starosta 

MUDr. Miroslav Smažík, 

člen městské rady a zastupitelstva

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města
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Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce
Mladá Vožice získala od Jihočeského kraje
za finanční podpory Nadace ČEZ darem
novou techniku pro spojení s krajským
operačním střediskem při zásazích. Od kra-
je jsme získali jeden tablet, který usnadní
navigaci jízdy k zásahu a komunikaci s
krajským operačním střediskem. Dále jsme
obdrželi dvě digitální vozidlové radiostan-
ice, které mají větší dosah než stávající anal-
ogové radiostanice a dvě přenosné ra-
diostanice. Do tabletu se musí ještě zakoupit
SIM karta a montáž těchto zařízení do
vozidel musí provést akreditovaná firma. 

Dobrovolní hasiči
informují

Mladí hasiči
Šestého února se kolektiv mladých

hasičů zúčastnil soutěže v Bechyni
,,Bechyňský sedmiboj" a 19. března Jarní
soutěže u SDH v Táboře

Připravujeme...
- V sobotu 23. dubna 2016 od 9. hodin

soutěž pro kolektivy mladých hasičů
požární útok 7. ročník Memoriál Jarosla-
va Šturze. Soutěž bude v Zámecké
zahradě v Mladé Vožici. Přijďte podpořit
naše děti mladé hasiče.

- Tradiční stavění máje 29. dubna 2016
před radnicí, příprava od 17. hodin.

- 6. května 2016 od 8. do 12 hodin - Den
otevřených dveří hasičské zbrojnice pro
veřejnost a žáky škol v Mladé Vožici.

KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s
391 43  Mladá Vožice 620

přední výrobce aerosolových ventilů 

přijme pracovníka na pozici
- provozní zámečník (údržbář)

Požadujeme:, vyučení v oboru, svářečský průkaz, praxe v oboru výhodou
- nástrojař

Požadujeme: vyučení v oboru
- seřizovač do třísměnného provozu

Požadujeme: vyučení nebo SŠ ve strojírenském nebo obdobném oboru
Nabízíme: práci v příjemném prostředí prosperující firmy, 5 týdnů dovolené,

příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné stravování v závodní jídelně, příspěvky
na rehabilitační masáže a další zaměstnanecké výhody. Nástup možný dle dohody.

Zájemci se mohou hlásit na osobním oddělení společnosti, na e-mailové adrese
ruzena.kalinova@kohinoor.cz  nebo na tel. č. 381 401 303, 731 125 633.

Ve Staré Vožici probíhá budování dešťové kanalizace za účelem odvodnění návse. 


