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číslo 1/roč. 14 1. ledna 2017

Dotace a investice

Vedení města přeje všem občanům města i jeho místních částí
šťastný a úspěšný rok 2017

V souvislosti s rozpočtem jsme psali o
aktivitách města na poli žádostí o různé
dotace. O těchto, dle našeho názoru, pro
rozvoj města zásadních činnostech
přinášíme informace i průběžně. O jaké
dotace a na jaké akce město tedy nyní žádá:

1) Zateplení městských bytových domů
čp. 379, 380 a 111 – žádost o dotaci 
podána do Integrovaného regionálního
operačního programu. Čekáme na
výsledek dotačního řízení, v případě 
pozitivního výsledku předpokládáme 
realizaci v roce 2017.

2) Zateplení sálu Záložna – žádost podá-
na do Operačního programu Životní
prostředí. V případě úspěšného vyřízení
žádosti je předpoklad realizace ve druhé
polovině roku 2017.

3) Pořízení automobilu pro zkvalitnění
pečovatelské služby – žádost podána do
Integrovaného regionálního operačního
programu, netrpělivě čekáme na výsledky
v dotačním řízení. 

4) Dopravní terminál Husovo náměstí –
žádost podána do Integrovaného
regionálního operačního programu. Dle
našich informací by náš projekt měl mít
požadovaný počet bodů, a tudíž by měl
být podpořen, o čemž bychom měli 
obdržet ve velmi krátké době oficiální
stanovisko. 

5) Obnova rybníka v Janově – žádost o
dotační prostředky podána na příslušný
program Ministerstva zemědělství. Pokud
bude projekt podpořen, předpokládáme
realizaci v roce 2017.

6) Oprava místní komunikace Stará
Vožice – žádost podána do Programu ob-
novy venkova Jihočeského kraje. Oprava
bude realizována v létě 2017.

7) Oprava střechy sálu Noskov – žádost
podána do Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje. V případě pozitivního
výsledku proběhne realizace v létě 2017.

8) Pořízení techniky pro hasiče –
velkoobjemová cisterna a dopravní auto-

mobil pro evakuaci osob – žádost již byla
podpořena z Integrovaného regionálního
operačního programu. V současné době
probíhají další kroky v pořízení techniky –
výběrová řízení a jejich kontrola
příslušným dotačním orgánem.

9) Půdní vestavba na II. stupni ZŠ – 
žádost o dotaci podána do Integrovaného
regionálního operačního programu. V
současné době čekáme na výsledek
dotačního řízení. 

10) Záchytné parkoviště v Doudebské
ulici – jedná se o vybudování parkovacích
ploch v lokalitě u tří bytových domů v
místě, kde v současné době stejně auta
parkují, pouze stojí v prachu a v bahně.
Cílem je dát prostoru nad i pod řadovými
garážemi zpevněný asfaltový povrch a
režim užívání. V lokalitě vznikne více než
50 nových parkovacích stání. Na akci není
možno žádat o prostředky z žádného
dotačního programu, proto bude hrazen z
rozpočtu města. (Dokončení na str.2)

Zastupitelstvo města na svém 16.
zasedání, posledním v kalendářním roce
2016, jednohlasně schválilo předložený
návrh rozpočtu města pro rok 2017. Každý
rozpočet by měl být jasným vzkazem, kam
chce město směřovat a jaké jsou jeho cíle.
Pro odpověď si dovolím sdělit tři zásadní
čísla. Tedy, celkové příjmy města jsou
předpokládány ve výši cca 51 mil. Kč
(největší podíl tvoří příjmy daňové, dále
vlastní příjmy – nejvíce za prodej dřeva z
městských lesů a z nájmů v městských
bytech). V příjmech nejsou zahrnuty žádné
potencionální subvence z různých
dotačních programů, kde se o prostředky
na základě výzev velmi aktivně ucházíme,
protože tyto prostředky jsou do rozpočtu
zařazovány až po doručení rozhodnutí o

přidělení dotace. Druhým zásadním
číslem, které si dovolím vytknout, je ob-
jem cca 33 mil. Kč, které tvoří položky na
tzv. provozní (mandatorní výdaje). 
Tedy, aby se v našem městě svítilo na
veřejném osvětlení, fungovala knihovna,
městské kino, památník, ale také základní
a mateřská škola, úřad, shrnoval se sníh,
sekala tráva, fungovali hasiči a sokolové.
Rozdíl mezi příjmy a provozními výdaji
tvoří velmi významnou částku, cca 18 mil.
Kč, což jsou prostředky určené na staveb-
ní akce, investice a reinvestice. Naše
město tedy více než 30 % ze svých příjmů
dokáže na základě schváleného rozpočtu
investovat do rozvojových projektů. K
částce 18 mil. Kč také můžeme ještě
připočítat přebytky hospodaření z

minulých let. Přesnou částku budeme 
znát po účetním uzavření roku 2016, ale
již nyní si dovolíme tvrdit, že k dispozici
bude více než dalších 10 mil. Kč. 
Město tedy bude mít disponibilních cca 
28 mil. Kč na investice. V této souvislosti
je také nutno ještě uvést, že investice v
roce 2016 činily cca 23 mil. Kč, a 
přesto bude vytvořen ještě významný
hospodářský přebytek (toto je možno
pouze aktivitami na dotačním poli, kdy
každou městskou korunu se snažíme
„okotit“ o tu další, dotační). Myslím, že na
základě výše uvedeného lze konstatovat,
že město vyslalo schváleným rozpočtem
jasný signál o svém dalším směřování,
tedy o pokračování stavební aktivity a 
investic.

Komentář k rozpočtu pro rok 2017
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Program kina
LEDEN

- schválila Přílohu ke smlouvě o posky-
tování závodního stravování mezi
městem Mladá Vožice a Agrospolem
Mladá Vožice a. s., úprava cen za obědy

- schválila Dodatek č. 3 k rámcové
kupní smlouvě na dodávky jídel městem
Mladá Vožice a KOH – I – NOOR Mladá
Vožice a. s., úprava cen jídel

- neschválila žádost Ochrany Fauny ČR

o. p. s., o finanční příspěvek na činnost
- schválila prodloužení Smlouvy o

zajištění pečovatelské služby mezi
městem Mladá Vožice a Obcí Šebířov – o
6 měsíců, tedy do 30. 6. 2017

- schválila jmenování paní Jany
Raškové vedoucí Finančního odboru
Městského úřadu Mladá Vožice od 1. 1.
2017 

Rada města na 58. zasedání (8. prosince)
a 59. zasedání (19. prosince)

mimo jiné projednala:

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

7.1. 16.30,19.30
KOMICI S.R.O. THE TOUR
Česká komedie
8.1. 16.30,19.30
POJAR DĚTEM
Český animovaný film
14.1. 16.30,19.30
CENTRÁLNÍ INTELIGENCE
Komedie USA v českém znění
15.1. 16.30,19.30
ODYSEA
Francouzský dobrodružný životopisný
film s tituky
21.1. 16.30,19.30
AGNUS DEI
Francouzsko-polské válečné drama s tit-
ulky
22.1. 16.30,19.30
HLEDÁ SE DORY
Rodinný, animovaný, dobrodružný film
USA v českém znění
28.1. 16.30,19.30
NOC BEZMOCI
Drama Makedonie, Slovinska a Česka s
titulky
29.1. 16.30,19.30
HEIDY DĚVČÁTKO Z HOR
Rodinný dobrodružný film Německa a
Švýcarska v českém znění

MATEŘSKÁ ŠKOLA
19.1 9.15 h.
A BYLO ZIMA pásmo pohádek
Jak Mikeš zachránil Bobeše
Jak šli spát
A bylo zima
O té velké mlze
Krtek a karneval
Dva mrazíci
Lišajův sen
Babička vypráví pohádku
Vzorné chování

(dokončení ze str. 1)

11) Oprava lokality Voračického
předměstí – v rámci komplexní revitali-
zace lokality dojde k obnově vodovodu a
kanalizace (plně z inkasa vodného a
stočného) a dále k vybudování nových
chodníků a nového povrchu komunikace.
Předmětem akce také bude oprava opěrné
zdi mezi hlavní silnicí a schody u
studánky. Tyto schody poté budou, co 
nejvíce prostor umožňuje, roztaženy a
nášlapy schodů sníženy pro co
nejpohodlnější zdolávání. Na Voračickém
předměstí bude také ve spolupráci se
společností E.ON provedena kabelizace
vedení NN a také obnova vedení
veřejného osvětlení. Na akci nelze čerpat
žádné dotace, proto budou objekty komu-
nikace, chodníky, schody, opěrná zeď a
obnova veřejného osvětlení plně hrazeny
z rozpočtu města. Veškeré naplánované
stavební práce proběhnou v roce 2017.

12) Oprava místní komunikace Matěje z

Janova – na opravu silničního tělesa máme
podánu žádost o dotaci na Ministerstvu pro
místní rozvoj. Obnova vodovodu a kana-
lizace, která bude opravě silnice
předcházet, bude uhrazena z vybraného
vodného a stočného. Pokud bude úspěšná
žádost o dotaci, celá akce začne neprodleně
počátkem stavební sezóny 2017.

13) Zvýšení kapacity kanalizace
Ronovská – nutno realizovat z důvodu
odvádění dešťových vod ze zpevněných
ploch na nově vybudovaných parkovištích
v Doudlebské ulici.

14) Opravy místních komunikací
Zahradní a Poplužní – akce z větší části
projekčně připraveny. Přípravné práce 
budou v roce 2017 pokračovat, realizaci 
v roce 2018 a 2019.

15) Dokončení chodníků v ulici J. J. z
Bratřic – od nových chodníků v lokalitě
Pacovská k ulici Josefa Bricha podél
bytových domů. Akce se projekčně
připravuje.  

Dotace a investice - dokončení

Virtuální univerzita třetího věku
pokračuje letním semestrem

Vítáme nové studenty
Prvních 17 studentů Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) úspěšně ukončilo zim-

ní semestr, v němž studovali kurz Genealogie. Hledáme své předky. Nyní v lednu je
čeká slavnostní předání pamětních listů, na které se již velmi těšíme.

Pro letní semestr jsme vybrali další velmi zajímavý kurz Cestování – co jste možná
nevěděli. Opět bude obsahovat 6 přednášek připravených Českou zemědělskou 
univerzitou Praha (Cestování a cestovní ruch, Historie cestování, Lázeňství a jeho 
historie,  Za čím lidé cestují, Trocha ekonomie nikoho nezabije aneb Lidé a čísla,
Pojeďme do světa). 

První přednáška začíná ve čtvrtek 2. února 2017 od 13.30 hod. v našem konzultačním
středisku zřízeném v zasedací místnosti Městského úřadu v Mladé Vožici. Další
přednášky budou následovat přesně po 14 dnech. Konec letního semestru je 30. 4.
2017.

Srdečně vítáme nové zájemce o studium VU3V, domácí i přespolní. Přihlásit se mo-
hou nejen senioři, ale i důchodci ve III. stupni invalidity bez rozdílu věku a osoby
nezaměstnané starší 50 let, a to na Městském úřadě v Mladé Vožici u Bc. Evy Novotné
(tel. č. 381 201 918), nejlépe do termínu první přednášky. U této formy studia se
promíjí předchozí složení maturitní zkoušky. Studium VU3V je možné kdykoliv
přerušit a následně se k němu vrátit, ten, kdo absolvuje 6 semestrů, bude pozván na
slavnostní promoci na ČZU do Prahy. Více informací ke studiu VU3V naleznete na
https://e-senior.czu.cz, podá Vám je samozřejmě i pí Novotná. Bc. Eva Novotná

Zprávy z klubu
V pátek 25. 11. jsme se, tak jako

každoročně, zúčastnili již po deváté plesu
seniorů v Pacově. Byli jsme moc
spokojeni, zatančili jsme si i zazpívali. V
dobré pohodě jsme se vraceli domů.

První setkání klubu v novém roce je 
10. ledna v 14.0 hod. v zasedací místnosti.

za klub H. Trejbalová
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z 16. zasedání Zastupitelstva města
Mladá Vožice, konaného dne 12. 12. 2016
v zasedací místnosti města Mladá Vožice

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

Usnesením č. 67/2016 schvaluje:
zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 15. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice 

Usnesením č. 68/2016 schvaluje:
Protokol z kontroly Finančního výboru

Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne
12. 12. 2016

Usnesením č. 69/2016 schvaluje:
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru

Zastupitelstva města Mladá Vožice dle
předloženého návrhu 

Usnesením č. 70/2016 schvaluje: 
rozpočet města Mladá Vožice na rok

2017 jako přebytkový, součástí rozpočtu
je rozpočet sociálního fondu v částce
výdajů 247.900 Kč

a) schvaluje:
příjmy celkem v částce 51,711.900 Kč,
z této částky tvoří: 37,500.000 Kč

příjmy daňové
11,652.000 Kč příjmy nedaňové
2,559.900 Kč zařazené transfery
b) schvaluje:
výdaje celkem v částce 51.583.800 Kč,

z této částky tvoří: 33.253,350 Kč výda-
je na provoz a údržbu

1.145.008 – zařazené investiční výdaje
(z toho 990.008 Kč – spoluúčast k dotaci
– hasiči IROP)

17,185.442 Kč rezerva k rozpuštění do
výdajů 

c) schvaluje: 
financování v částce: - 128.100 Kč
d) schvaluje:
závazné ukazatele: 4.950.000 Kč

příspěvek na provoz PO Základní škole a
Mateřské škole Mladá Vožice (součástí
jsou odpisy 467.629,- v částce Kč)

e) schvaluje:
delegování pravomocí v provádění

rozpočtových opatření dle § 102 (2) zák.
128/2000 Sb., do 31. 12. 2015 zcela na
Radu města Mladá Vožice s výjimkou fi-
nancování

Usnesením č. 71/2016 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemku

parcela č. v KN 217/1 lesní pozemek o
výměře cca 200 m2 v k. ú. Radvanov u
Mladé Vožice a obci Mladá Vožice 

Usnesením č. 72/2016 neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemek

parcela č. v KN 209/1 ostatní plocha-jiná
plocha o výměře 894 m2  v k. ú. Noskov a
obci Mladá Vožice 

Usnesením č. 73/2016 schvaluje:

smlouvu č.TA-1030034466/001 o
smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ve prospěch oprávněné E.ON
Distribuce, a.s., IČ 28085400 –
spočívající v realizaci stavby „Mladá
Vožice MÚ přípojka pro čekárnu“ na bu-
doucím zatíženém pozemku parc. č. v KN
1174/1 v k. ú. a obci Mladá Vožice ve
vlastnictví povinného Města Mladá
Vožice, IČ00252557,v rozsahu, jak je
vyznačeno na situačním snímku
plánovaného umístění distribuční sous-
tavy, který je nedílnou součástí smlouvy.
Věcné břemeno se zřídí za jednorázovou
náhradu ve výši 2500,- Kč bez DPH (k
této částce bude připočtena platná sazba
DPH)  

Usnesením č. 74/2016 schvaluje:
Aktualiazci místního programu obnovy

venkova dle předloženého návrhu 
Usnesením č. 75/2016 schvaluje:
Přijetí daru ve výši 180.000 Kč od

Nadace na obnovu Kaple Nanebevzetí
Panny Marie – dar bude použit na opravy
kaple

Usnesením č. 76/2016bschvaluje:
Rozpočtové opatření č. 6. dle

předloženého návrhu
V Mladé Vožici dne 12. prosince 2016

starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

místostarosta Václav Slabý

Usnesení zastupitelstva města Mladá Vožice

Upozornění vlastníkům v katastrálním
území Janov u Mladé Vožice.    

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor oznámilo, že
dne 29. 11. 2016 byla katastrální mapa
katastrálního území Janov u Mladé Vožice
převedena do formy digitální katastrální
mapy (DKM) se současným doplněním
parcel zjednodušené evidence. Sdělilo
dále, že o doplnění parcel zjednodušené
evidence budou jednotliví vlastníci
vyrozuměni dopisy katastrálního úřadu.
Nyní je tedy katastrální mapa v celém
katastrálním území Janov u Mladé Vožice
evidována ve formě digitální katastrální
mapy (DKM).

Účelem tohoto sdělení je upozornit
všechny vlastníky pozemků bývalé
zjednodušené evidence, tedy
pozemkového katastru, že je potřeba tuto
změnu nahlásit v průběhu měsíce ledna
2017 Finančnímu úřadu v Tábořea do
konce května 2017 uhradit příslušnou daň
z nemovitostí.    

Doposud hradil daň z nemovitostí –
pozemků zjednodušené evidence –
Agrospol Mladá Vožice a. s., neboť
většina vlastníků má u něj pozemky v náj-
mu. Tato společnost už rozesílá nové ná-
jemní smlouvy.

Ing. Blanka Malinová

Upozornění Poděkování
Poděkování správcům vodovodu a

kanalizace.
Zejména zástupci starší generace

mladovožických občanů mě požádali,
abych jejich jménem poděkovala
zástupcům Vožické majetkové s. r. o.,
kteří spravují v našem městě vodovod a
kanalizaci, včetně čistírny odpadních vod,
vodojemu a napájecích studní, za jejich
obětavý přístup k řešení vzniklých
problémů se zásobováním pitnou vodou.
Tato generace občanů pamatuje doby, kdy
byl zejména v letním období nedostatek
pitné vody a město bylo závislé na
posilovacím řadu ze Řemíčova. 

Po investicích městských prostředků do
nového vodojemu a úpravny vody v
Horních Koutech a v letošním roce do 
vybudování nové sběrné studny tamtéž se
výpadky v zásobování eliminovaly a 
zásobování probíhalo bez problémů i v
posledních dvou letech, kdy celá
republika trpěla nedostatkem vody. 

Tedy velký dík za jejich práci patří jak
jednatelům Vožické majetkové s.r.o.
starostovi Mgr. Jaroslavu Větrovskému a
místostarostovi Václavu Slabému, tak i
technickým pracovníkům Patriku
Tomáškovi, Ladislavu Matouškovi a
účetní Ludmile Blahožové. 

Ing. Blanka Malinová

Výročí
prosinec 2016

70 let
Stanislav Řásný

Mladá Vožice
Milada Dobešová

Dolní Kouty
Margita Novotná

Mladá Vožice

75 let
Zdeňka Krištofová

Mladá Vožice

80 let
Jiřina Brunová

Mladá Vožice

87 let
Antonín Král

Dolní Kouty

90 let
Viktorie Syslová

Mladá Vožice

94 let
Jaroslav Bednář

Mladá Vožice  



Milí příznivci

divadla a hlavně

Voživotu!

Tak tady sedím
a přemýšlím, o
čem mám
vlastně psát.
P r e m i é r a
proběhla a nastal
čas klidu, další
představení jsme
odehráli až 30.
12. v Pohnání a

to už byl tento elaborát dávno napsaný.
Takže to uděláme tak, že to bude něco
jako naše nová hra, prostě detektivka, kdy
se do konce neví, jak to dopadne a co
vlastně bude.

Tak se ohlédneme za uplynulým rokem.
Celkem jsme odehráli 12 představení, což
je zatím nejméně za celou dobu fungování
Voživotu. Bylo to hlavně způsobeno
nemocemi a takovou tou souhrou náhod,
postupně se objevovaly dovolené a různé
akce, takže protože máme role psány na
tělo a hrajeme všichni, když jeden
nemůže, tak se prostě nehraje.

Uspořádali jsme ples, který ale letos
nebude, Vožické kulturní jaro a Vokule. A
spousty a spousty zkoušek Krysího domu.
Takže, i když jsme se, dá se říci, exhibo-
vali málo, pracovali jsme jako draci. 

A protože tady mám tu možnost, chtěl
bych všem členům Voživotu moc a moc
poděkovat za trpělivost, nadšení a ochotu.
A pro ty z Vás, kteří je ještě neznáte nebo
tápete, kdo že to vlastně to divadlo dělá, já
je tady normálně prásknu. A abyste nebyli
vy znalci udivení, budou tady i Ti, kteří si
dali malé a krátké volno a v detektivce 
nejsou. 

Kateřina Pokorná – autorka a režisérka   
Marian Lichtenberg – principál a šéf
Jaroslav Jaroš – vrchní kulisák        
Jana Kaltounková – správce rekvizit 
a nákupčí
Oldřich Navrátil – logistika a nápoje     
Veruna Teplá – výtvarnice scény 
a kostýmů
Vladimíra Balíková – líčení    
Pavla Šedivá – hudba
Jana Řezáčová – kostymérka   
Vlasta Chrenková – vše, co je třeba
Drahuška Klapková – nápověda a jídlo
Marcela Hervířová – světla a zvuky

Vít Lichtenberg – kulisy a bicí   
Jana Svačinová – kostýmy a svačiny 
( někdy)
Ing. Martin Mareda – stavěč 
( myslím tím kulis)
Josef Chrenka – když se mu chce 
tak všechno
Veronika Chrenková – když se jí nechce,
tak nic

A k tomu všemu ještě všichni hrají.
Takže velké díky a vytrvejte nám!

Další představení naší detektivky bude
14. 1. v Chotovinách, v 19 hodin. A
mezitím samozřejmě hrajeme i náš
Kabaret – Jak se nezbláznit, který má za-
tím ze všech her nejvíce repríz a je stále
žádaný. A to jsme rádi. Ale jak se říká,
všechno dobré jednou končí, takže i čas
této hry pomalu odtikává, v létě na
Vokulích ho zahrajeme na-
posledy.

A také se již pomalu chys-
táme na zkoušení nové hry,
teď někdy nám všem bude
jasné, kdo v ní bude hrát, a
to je i nabídka pro vás, pro
ty, kteří by se k nám chtěli
připojit. Nebojte se a přijďte
k nám, mezi nás, uvítáme
vás chlebem a solí….a solí.

A to samé platí i pro milé
dárce a sponzory, opravdu,
bereme vše, od penízků až
po….. a nebudu psát klavír,
protože jsem to napsal min-
ule a už byla nabídka, ať si
pro něj přijedeme. Takže
bereme vše!!!

A ještě poslední
upoutávka, Krysí dům
budeme tady ve Vožici hrát
18 března, vstupenky budou
v předprodeji od února, a
věříme, že opět bude plný
dům.

Přejeme všem našim
příznivcům super rok 2017
a těšíme se na setkání s
vámi na našich
představeních a akcích.

Báseň J.C.
Varuj se hazardu, vzpomeň si na Jardu!!
Vožifrk:
Přijde senátor do restaurace a povídá

číšníkovi: Chtěl bych něco, co v senátu
nemáme. A číšník na to: Mozeček, může
být?

Motto: 
Žena, která se věnuje kulturistice vypadá

jako ledacos, ne však, jako žena.

Krásný leden přejí Voživoti.

Drbník
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