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

číslo 3/roč. 14 1. března 2017

Obnova vodovodu a kanalizace,
místní komunikace – Matěje z
Janova 

1. Hes s. r. o. - 1,515.105 Kč
2. Hora - 1,634.424 Kč 
3. Swietelsky - 1,682.210,49 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH, nabídky

dodalo 8 firem 

Technika pro Jednotku
dobrovolných hasičů  - Dopravní
automobil v provedení „Z“

1. CB Auto a. s. - 1,269.077 Kč bez
DPH 

(Nabídku dodala pouze jedna firma)

- Schválila žádost Polánka, z.s., o
finanční příspěvek na protahování
lyžařských stop v lokalitě Polánka –
15.000 Kč.

- Vzala na vědomí pozitivní stanoviska
Centra regionální rady k žádostem města
Mladá Vožice o dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu na
akci – Dopravní terminál Husovo
náměstí, Zateplení městských bytových
domů čp. 379, 380, 111.

- Schválila záměr obnovy topení v

mateřské škole – posouzení auditora k
topnému médiu. 

- Schválila záměr města připojit s k or-
ganizování projektu Veřejná služba.

- Vzala na vědomí podmíněný příslib
dotace z Ministerstva zemědělství ČR na
akci Oprava a odbahnění požární nádrže
v obci Janov u Mladé Vožice.

- Schválila jako nejvhodnější nabídku
soutěže na dodání dopravního 
automobilu pro SDH Mladá Vožice – 
CB Auto a. s., 1,269.077 Kč bez DPH.

Rada města Mladá Vožice na 
62. zasedání (26. ledna), 63. zasedání

(9. února) mimo jiné projednala:

Zleva: 

Černí se synem 
Filipem, Kuklovi se

synem 
Martinem, 

Novotní se synem
Jindřichem, 

Jechoutkovi se synem
Lukášem, 

Bromovi s dcerou Annou, 
Křemenovi se synem

Adamem, 
Reitschlägerovi s dcerou

Sofií, 
Bidařovi s dcerou Sofií,

Křiklánovi s dcerami 
Ninou a Zitou, 

Hladíkovi s dcerou
Kristínou

Výsledky
výběrového řízení

V měsíci listopadu proběhlo již 2. vítání
občánků v roce 2016. Při tomto
slavnostním přivítání dětí do života byly
přivítány děti narozené od 01.01.2016 do
31.05.2016. Děti obdržely drobné dárky a
pamětní knížku, maminky dostaly
květinu. Rodiče dětí se podepsali do
pamětní knihy Města Mladá Vožice.
Zpestření pro děti a rodiče bylo
vystoupení žáků základní školy pod

vedením paní učitelky Veroniky
Matouškové. Přejeme Vám i celému
Vašemu okolí, abyste příští dny prožívali
v plné pohodě, aby Vám Vaše dítě
přinášelo jen samou radost a ono aby
mohlo být pyšné na Vás – na svou matku
a na svého otce. Ať krása, láska a radost
provázejí Vaše dítě na cestě jeho celým
životem. 

Byly přivítány tyto děti: Martin Kukla,

Sofie Reitschlägerová, Sofie Bidařová,
Anna Bromová, Nina a Zita Křiklánovi,
Adam Křemen, Lukáš Jechoutek, Filip
Černý, Jindřich Novotný, Kristína
Hladíková, Adam Fáček, Mikuláš a
Barbora Kubálovi, Barbora Poláková,
Julie Lamačová, Emílie Grundzová,
Nikola Dorňáková, Václav Dvořák,
Kristína Marešová, Vojtěch Čapek, Jakub
Svatoš. Alena Šoulová

Vítání občánků
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Program kina
BŘEZEN

4.3. 16.30,19.30
PRÁZDNINY V PROVENCE
Česko-francouzská komedie

5.3. 16.30,19.30
KRÁLOVNA KRISTÝNA
Historické romantické drama Francie a

Švédska v českém znění

10.3. 16.30,19.30
NEMASTÉ NEPÁL - ZNOVU V
NEPÁLU
Cestopisy Ladislava Bacila

11.3. 16.30,19.30
NIKDY NEJSME SAMI
Nové české drama

12.3. 16.30,19.30
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRI-
NOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
Dobrodružné fantasy USA v českém

znění

18.3. 16.30,19.30
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Česká romantická komedie

19.3. 16.30,19.30
KUBO A KOUZELNÝ MEČ
Rodinný animovaný fantasy film USA v

českém znění

25.3. 16.30,19.30
MANŽEL NA HODINU
Nová česká komedie

26.3. 16.30,19.30
VE JMÉNU KRVE
Akční thriler USA v českém znění 

Upozorňujeme naše občany na blížící se
termín splatnosti poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů a poplatku ze psů,
který je 31. 3. 2016.

Poplatky můžete uhradit v pokladně
MěÚ Mladá Vožice, převodem na č. účtu
1422301/0100, na vyžádání Vám může
být zaslána složenka. Výše poplatku je
stejná , jako v minulém roce -700 Kč za
osobu s trvalým pobytem v Mladé Vožici,
700,-Kč za nemovitost, kde není nikdo
hlášen k trvalému pobytu, 650 Kč za os-
obu s trvalým pobytem v místních
částech. Variabilní symboly se nemění, na

vyžádání Vám jej sdělí pracovnice
finančního odboru – e- mail:
financni@mu-vozice.cz, pokladna@mu-
vozice.cz, tel.: 381 201 915. 

Tyto místní poplatky stanovují obecně
závazné vyhlášky č. 2/2010 o místním
poplatku ze psů a OZV 1/2016 o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů – aktuální pro r. 2017. Tyto i 
ostatní vyhlášky jsou k nahlédnutí 
na internetových stránkách města:
http://new.mu-vozice.cz v sekci vyhlášky
a nařízení. Jana Rašková 

– vedoucí Finančního odboru 

Splatnost místních poplatků

Poplatníci daně z příjmů mají povinnost
podat daňové přiznání za rok 2016
nejpozději 3. dubna 2017. Tento den je
zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu
daně.

V rámci zlepšování svých služeb
Finanční správa připravila pro letošní rok
opět řadu opatření, která vycházejí vstříc
poplatníkům daně z příjmů fyzických
osob. 

Pracovníci Finančního úřadu pro
Jihočeský kraj, Územního pracoviště v
Táboře budou vybírat daňová přiznání a
poskytovat relevantní informace potřebné
pro jejich vyplnění v zasedací místnosti
Městského úřadu v Mladé Vožici ve dnech
15. 3. 2017 (středa) a 22. 3. 2017 (středa)
od 13.00 do 16.30 hodin. Tiskopisy
daňových přiznání k daním z příjmů a
letáky jsou na Městském úřadu v Mladé
Vožici k dispozici. Připomínáme, že zde
nebude možné daň zaplatit v hotovosti,

ale platbu lze provést na pobočkách České
pošty poštovní poukázkou nebo bez
transakčního poplatku tzv. „daňovou
složenkou“, v hotovosti na vybraných
územních pracovištích nebo
bezhotovostním převodem na účet
správce daně č. 721-77627231/0710, vari-
abilní symbol rodné číslo poplatníka.

Poplatníci, kteří zvolí osobní odevzdání
daňového přiznání na Finančním úřadě
pro Jihočeský kraj, Územním pracovišti v
Táboře, mohou využít rozšířené úřední
hodiny. Územní pracoviště bude plně
otevřeno pro veřejnost:

• od 20. března 2017 do 24. března 2017
-  pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin,
úterý a čtvrtek 8:00 – 15:30 hodin a pátek
8:00 - 14:00 hodin,

• ve dnech 27. března 2017 až 31. března
2017 od 8:00 do 17:00 hodin,

• v pondělí 3. dubna 2017 od 8:00 do
18:00 hodin.

V případě, že poplatníci upřednostní in-
ternet, podání daňového přiznání (včetně
jeho příloh) lze učinit buď
prostřednictvím aplikace Elektronická
podání pro Finanční správu na www.da-
neelektronicky.cz, kde poplatníci najdou
veškeré informace potřebné k vyplnění a
podání daňového přiznání, nebo přes da-
tovou schránku. Podání je možné elek-
tronicky odeslat kdykoliv bez ohledu na
úřední hodiny. 

Finanční správa upozorňuje, že pokud má
daňový subjekt nebo jeho zástupce
zpřístupněnu datovou schránku nebo
zákonem uloženou povinnost mít účetní
závěrku ověřenou auditorem, je povinen
podat daňové přiznání pouze elektronicky.
Za nedodržení povinné elektronické formy
podání hrozí pokuta ve výši 2 000 Kč.

Více informací najdete na internetových
stránkách Finanční správy 

(www.financnisprava.cz)

Pracovníci finančních úřadů budou pomáhat daňovým poplatníkům
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ze 17. zasedání Zastupitelstva města
Mladá Vožice, konaného dne 20. 2. 2017
v zasedací místnosti města Mladá Vožice

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

Usnesením č. 1/2017 schvaluje:
zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 16. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice 

Usnesením č. 2/2017 schvaluje:
a) Realizaci a financování projektu –

Snížení energetické náročnosti bytového
domu čp. 111 v Mladé Vožici – podpořeno
z Integrovaného regionálního operačního
programu 

b) Smlouvu o úvěru pro předfinancování
projektu (dotační výše – 2,309.357,71 Kč)
– Snížení energetické náročnosti bytového
domu čp. 111 v Mladé Vožici mezi městem
Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43
Mladá Vožice, IČ – 00252557 a Komerční
bankou, a. s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
1, IČ – 45317054 – pribor a pevná odchyl-
ka ve výši 0,20 % z jistiny úvěru

Usnesením č. 3/2017 schvaluje:
a) Realizaci a financování projektu –

Snížení energetické náročnosti bytového
domu čp. 379 v Mladé Vožici – podpořeno
z Integrovaného regionálního operačního
programu 

b) Smlouvu o úvěru pro předfinancování
projektu (dotační výše – 1,162.871,74 Kč)
– Snížení energetické náročnosti bytového
domu čp. 379 v Mladé Vožici mezi městem
Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43
Mladá Vožice, IČ – 00252557 a Komerční
bankou, a. s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
1, IČ – 45317054 – pribor a pevná odchyl-
ka ve výši 0,20 % z jistiny úvěru

Usnesením č. 4/2017 schvaluje:
a) Realizaci a financování projektu –

Snížení energetické náročnosti bytového
domu čp. 380 v Mladé Vožici – podpořeno
z Integrovaného regionálního operačního
programu

b) Smlouvu o úvěru pro předfinancování
projektu (dotační výše – 1,111.194,88 Kč)
– Snížení energetické náročnosti bytového
domu čp. 380 v Mladé Vožici mezi městem
Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43
Mladá Vožice, IČ – 00252557 a Komerční
bankou, a. s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
1, IČ – 45317054 – pribor a pevná odchyl-
ka ve výši 0,20 % z jistiny úvěru

Usnesením č. 5/2017 schvaluje:
a) Realizaci a financování projektu –

Pořízení techniky pro řešení situací spo-
jených s námrazami a sněhovými srážkami
SDH Mladá Vožice - podpořeno z 
Integrovaného regionálního operačního
programu

b) Smlouvu o úvěru pro předfinancování
projektu (dotační výše – 1,462.328,10 Kč)
Pořízení techniky pro řešení situací spo-
jených s námrazami a sněhovými srážkami
SDH Mladá Vožice mezi městem Mladá

Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá
Vožice, IČ – 00252557 a Komerční bankou,
a. s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ –
45317054 – pribor a pevná odchylka ve
výši 0,20 % z jistiny úvěru

Usnesením č. 6/2017 schvaluje:
a) Realizaci a financování projektu –

Pořízení techniky pro řešení situací spo-
jených s extrémním suchem SHH Mladá
Vožice - podpořeno z Integrovaného re-
gionálního operačního programu

b) Smlouvu o úvěru pro předfinancování
projektu (dotační výše – 7,447.735,80 Kč)
Pořízení techniky pro řešení situací spo-
jených s extrémním suchem SHH Mladá
Vožice mezi městem Mladá Vožice,
Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice,
IČ – 00252557 a Komerční bankou, a. s.,
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČ –
45317054 – pribor a pevná odchylka ve
výši 0,20 % z jistiny úvěru

c) Kupní smlouvu mezi městem Mladá
Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá
Vožice, IČ – 00252557 THT Polička, s. r. o.,
Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ –
46508147, Cisternová stříkačka v prove-
dení VH – 7,371.925 Kč včetně DPH

Usnesením č. 7/2017 schvaluje:
a) Realizaci a financování projektu –

Výstavba přestupního terminálu v Mladé
Vožici - podpořeno z Integrovaného 
regionálního operačního programu

b) Smlouvu o úvěru pro předfinancování
projektu Výstavba přestupního terminálu v
Mladé Vožici (dotační výše –
14,978.750,88 Kč) mezi městem Mladá
Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá
Vožice, IČ – 00252557 a Komerční 
bankou, a. s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
1, IČ – 45317054 – pribor a pevná odchyl-
ka ve výši 0,20 % z jistiny úvěru

Usnesením č. 8/2017 schvaluje:
Realizaci – Oprava místní komunikace

Matěje z Janova dle nabídky Hes stavební
spol. s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 00
Praha 4 – Braník, IČ – 28143213,
1,515.105 Kč bez DPH (případné spolufi-
nancování z dotace z Ministerstva pro míst-
ní rozvoj bude zařazeno a celá akce poté
finančně vyřešena)

Usnesením č. 9/2017 schvaluje: 
zveřejnění záměru prodat pozemek

parcela č. v KN 743/13 zahrada o výměře
199 m2 a část pozemku parcela č. v KN
743/3 ostatní plocha-jiná plocha o výměře
cca 350 m2 v k. ú.Noskov a obci Mladá
Vožice 

Usnesením č. 10/2017 schvaluje: 
prodej pozemku parcela č. v KN 217/5

oddělené dle geometrického plánu č. 115-
22/2017 ze dne 1. 2. 2017 za kupní cenu
650,- Kč dle znaleckého posudku Jana Peš-
ka do vlastnictví Svazu tělovýchovných
služeb, IČ 46633570, Plaňková 266, 391
43 Mladá Vožice (sepsání kupní smlouvy a
znalecký posudek hradí prodávající, GP a
návrh na vklad do KN hradí kupující,

poplatníkem a plátcem daně z nabytí
nemovité věci je kupující)

Usnesením č. 11/2017 schvaluje:
koupi pozemku parcela č. v KN 761/2 o

výměře 378 m2 trvalý travní porost v k. ú.
Janov u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice
oddělené dle geometrického plánu č. 158-
230/2016 ze dne 1. 2. 2017 od Svazu
tělovýchovných služeb, IČ 46633570,
Plaňková 266, 391 43 Mladá Vožice za
kupní cenu 700,- Kč dle znaleckého posud-
ku Jana Peška (veškeré náklady se sep-
sáním kupní smlouvy, znalecký posudek,
správní poplatek za vklad do KN hradí
kupující a poplatníkem a plátcem daně z
nabytí nemovité věci je kupující) 

Usnesením č. 12/2017 schvaluje: 
smlouvu o právu věcného břemene –

služebnosti inženýrské sítě – přívodního
řadu do vodojemu a smlouvu kupní ve
prospěch oprávněného a kupujícího  Města
Mladá Vožice, IČ 00252557 spočívající v
realizaci  přívodního vodovodního řadu od
sběrné studny do vodojemu (umístěného na
pozemku parc. č. st. 79)  na služebných
pozemcích dle geometrického plánu č.
158-230/2016 ze dne 1. 2. 2017 v k. ú.
Janov u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice,
a sice:

1) 761/1 a 732/7 povinná osoba č. 1 Svaz
tělovýchovných služeb, IČ 46633570,
Plaňkova 266, 391 43 Mladá Vožice a
zároveň kupující pozemku parcely č.
761/2, věcné břemeno se zřizuje jako úplat-
né za jednorázovou úplatu 20000,- Kč

2) 728/5 a 732/6 povinná osoba č. 2,
konkrétní osoba,   

věcné břemeno se zřizuje jako úplatné za
jednorázovou úplatu 20000,- Kč

3) 728/1 povinná osoba č. 3, konkrétní
osoba

věcné břemeno se zřizuje jako úplatné za
jednorázovou úplatu 10000,- Kč

4) 728/7, 732/4 a 732/5 povinné osoby č.
4, konkrétní osoby věcné břemeno se
zřizuje jako úplatné za jednorázovou úplatu
75000,- Kč.

Veškeré náklady spojené s provedením
smlouvy o zřízení věcného břemene hradí
oprávněný z věcného břemene. 

Usnesením č. 13/2017 schvaluje:
smlouvu  č.TA-014330038965/001 o

zřízení věcného břemene ve prospěch
oprávněné E.ON Distribuce, a.s., IČ
28085400 – spočívající v realizaci stavby
„Mladá Vožice Pavlov VN, NN, TS“ na za-
tížených pozemcích p. č. 280/3, 1186/4 a
1188/1 v k. ú. a obci Mladá Vožice ve vlast-
nictví povinného Města Mladá Vožice, IČ
00252557 v rozsahu, jak je vyznačeno v
geometrickém plánu č. 1224-878/2016 ze
dne 3.11.2016, který je nedílnou součástí
smlouvy. Věcné břemeno se zřídí za jed-
norázovou náhradu ve výši 13300,- Kč bez
DPH (k této částce bude připočtena platná
sazba DPH) 

(pokračování na straně 4)

Usnesení











Milí příznivci
divadla a hlavně
Voživotu!

To to letí. Ještě
jsem se ani nevz-
pamatoval z
únorového Drb-
níku a už píšu
březnový. A jako
vždy, vůbec
nevím, o čem to
bude, mám jen
dva základní body
a zbytek bude im-
provizace.

Začneme březnovým představením v
Mladé Vožici. Minule se mi do klávesnice
dostal nějaký šotek nebo jiná potvora, která
zapříčinila, že se tam objevilo špatné 
datum, kdy se bude Krysí dům hrát. Vězte
tedy, že repríza naší úspěšné detektivní
komedie bude 17.3.2017 v 19 hodin. A pro
jistotu: Sedmnáctého března v devatenáct
hodin. 

Předprodej už probíhá v Autopotřebách,
kde vás s milým úsměvem přivítá sám
velký majitel a dá vám vybrat místo, kde
byste ještě mohli sedět. Protože se Drbník
musí psát předem, aby na začátku měsíce
byl ve vašich schránkách, nevím tedy, jaký
je teď stav obsazenosti, ale dnes jsem se
tam byl podívat a s radostí musím konstato-
vat, že se na nás těšíte. A jestli se nám
podruhé podaří vyprodat celý sál, jak tomu
bylo o premiéře, bude to zaprvé pro nás
největší odměna, a za druhé potvrzení toho,
že zde žijí opravdu kulturní lidé a naši
milovaní příznivci. No a po představení se s
vámi rádi sejdeme při kapce něčeho alko-
holového do bříška. O místě se zatím jedná,
ale nebojte se, buď přímo při představení,
nebo předem se dozvíte, kde bude after par-
ty probíhat. Čili se na vás všechny na sále
penzionu Záložna moc těšíme a jako vždy,
budeme hrát jako vo život…Voživot.

A co dál? 12 března jsme pozvaní na
tradiční přehlídku amatérských divadel do
Třeště, kde jsme už stálými a hlavně
úspěšnými hosty. Přehlídka je postupová,
takže jestli vše vyjde, a my věříme, že ano,
postoupíme do celostátního kola a tam už je
to mazec, schází se tam to nejlepší, co u nás
v republice je. Tak nám držte palečky a
jestli se budete v neděli na Vysočině
pohybovat, v půl osmé večer v kulturním
domě Třešť, začínáme.

Tak, tímto jsem vyčerpal to, o čem jsem
věděl, že napsat musím, a přijde slíbená im-
provizace.

Například: Samozřejmě dál nezahálíme,
ale jelikož nová hra ještě není napsána,
scházíme se tak různě, jak se nám to šikne a
děláme třeba brigády v nové klubovně,
opravujeme kostýmy a kulisy, sháníme
nová a nová místa, kde bychom mohli hrát,
pokoušíme se neustále sehnat další členy do
naší rozverné partičky. Co se tohoto týká:
Několikrát jsem se už setkal s názorem, že

by ten a ten, nebo ta a ta také rádi hráli, ale
že to neumí. Prozradím tajemství. My také
ne, ale tváříme se, že ano, a to je víc jak
polovina úspěchu. A že se určitě nenaučí
text, a že se budou stydět a budou mít tré-
mu. Tak tady chci veřejně prohlásit, že je to
úplně normální. Jsou například v našem
Voživotu tací, kteří neumí text až do pre-
miéry, režisérku tím přivádějí k šílenství,
ale co nadělá? Prd. A s trémou je to jako u
zubaře. Sedíte v čekárně, slyšíte z ordinace
zvuky vrtačky a nelidský jekot pacientů a
rozklepou se vám kolena, v krku máte
knedlík a tep vám vylítne na
stopadesát…minimálně. Ale sotva sednete
do zubařského křesla, mozek dá informaci,
že už se stejně nedá nic dělat, vy se 
zklidníte a je to. A stejné je to při
představení. Před ním, když nakukujeme do
sálu, a koukáme, kolik se vás sešlo, nejsou
naše pocity zrovna rajské, ale stačí první
věta před publikem, všechno z nás spadne a
už je vše v pořádku. A kromě toho na vás
nevidíme, alébrž nám do očí perou reflektory.

Takže to je jen takové zamyšlení pro ty z vás,
kteří by chtěli posílit naše herecké řady. Píšu to
také proto, protože se nám po Krysáku, jak
říkáme detektivce, opět trochu zredukoval
soubor, zčásti díky práci, vztahům a jiným, osob-
ním problémům. A hlavně je normální, že se z
divadla odchází a nové přichází. Čili, kdo máte
zájem, jen se třeba přijít podívat na 
zkoušku, abyste nasáli atmosféru….nebojte se!
Když nám napíšete na vozivoti@seznam.cz
určitě se domluvíme a hlavně, budeme rádi.

A také pořád probíhá celoroční, teď už se dá
říci celodlouhoaještědelšíakce: Co bych tak
mohl do divadla dát? Takže opakuji, bereme
od oblečení, přes elektro, nábytek…prostě
vše. Jak říká jeden můj přítel ze Staré Vožice:
Do sedmi let se hodí vše.

A tímto už opravdu končím, všem děkuji,
nejen já, ale celý soubor, že jste se 
prokousali až k závěru Drbníku.

Krásný březen přejí Voživoti.

Drbník
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Usnesením č. 14/2017 schvaluje: 
smlouvu č.TA-014330038965/022 o

zřízení věcného břemene ve prospěch
oprávněné E.ON Distribuce, a.s., IČ
28085400 – spočívající v realizaci stavby
„Mladá Vožice Pavlov VN, NN, TS“ na
zatížených pozemcích p. č. 145/4, 164/5,
164/6, 172 a 1116 v k. ú. Janov u Mladé
Vožice a obci Mladá Vožice ve vlastnictví
povinného Města Mladá Vožice, IČ
00252557 v rozsahu, jak je vyznačeno v
geometrickém plánu č. 154-878/2016 ze
dne 11.1.2017, který je nedílnou součástí
smlouvy. Věcné břemeno se zřídí za jed-
norázovou náhradu ve výši 9200,- Kč bez
DPH (k této částce bude připočtena platná
sazba DPH)

Usnesením č. 15/2017 schvaluje:
rozpočtové opatření č. 1 dle

předloženéh návrhu
Usnesením č. 16/2017 schvaluje:
změnu schváleného rozpočtu z

přebytkového na schodkový (zapojení
zdrojů z předchozích let)

Usnesením č. 17/2017 schvaluje:
- dle § 102 odst. 2 písm. a)

zák.128/2000 Sb., v aktuálním znění,
delegování pravomocí k provádění
rozpočtových opatření v obdobích mezi
zasedáními zastupitelstva na Radu města
Mladá Vožice v následujícím rozsahu:

- Provádění rozpočtových změn do výše
500 tis. Kč včetně s tím, že rozpočtové
opatření přijaté radou může obsahovat
více takovýchto změn rozpočtu

- Rozpočtové změny v částkách vyšších
může rada města provádět jen v
případech:

\ Přijetí a realizace účelově
poskytnutých prostředků, vypořádání a
upřesnění výše transferů

\ Plnění dle uzavřených smluv, přesuny
prostředků v rámci schváleného rozpočtu

\ Provádění nutných výdajů k odvrácení
škod, prevencí havárií, řešení živelných
pohrom, dále když včasné provedení
úhrady je vázáno penalizací, zařazení
příjmu a výdaje daně z příjmů právnických
osob, které se pouze proúčtovává

\ Úhrady pokut, penále z rozhodnutí
nadřízených orgánů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je
nezbytné a má jen formální charakter,
protože výdaj musí být realizován.

\ Úhrady výdajů, které byly v
předcházejícím roce součástí schváleného
rozpočtu, ale nebyly uhrazeny a
přecházejí do roku následujícího

Zastupitelstvo města dále pověřuje zpra-
cováním rozpisu schváleného rozpočtu,
prováděním změn rozpisu schváleného
rozpočtu a provedením úprav rozpočtové
skladby dle změn předpisů vedoucí
finančního odboru MěÚ Mladá Vožice

V Mladé Vožici dne 20. února 2017
starosta Mgr. Jaroslav Větrovský 

místostarosta Václav Slabý

Usnesení - dokončení
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70 let
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Mladá Vožice
Anna Počinková

Mladá Vožice
Marie Zappová

Mladá Vožice
Miluše Procházková

Mladá Vožice

75 let
Jaroslav Houf
Mladá Vožice
Jan Nedorost
Mladá Vožice

88 let
Věra Pavlíková

Mladá Vožice

91 let
Anežka Heřmánková

Mladá Vožice
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391 43  Mladá Vožice 620
přední výrobce aerosolových ventilů 

KOH-I-NOOR Mladá Vožice, a.s. je
největším výrobcem aerosolových
ventilů a jejich plastových doplňků ve
střední a východní Evropě a je z 80% své
produkce exportérem do celého světa.

V současné měníme svoji tvář a
rozšiřujeme stávající výrobní a
skladovací kapacity.

Budujeme NOVÝ KOH-I-NOOR.
Realizujeme zásadní změnu ve výrobní

technologii – od druhé poloviny roku 2017
začínáme vyrábět na nových vysoko-
rychlostních montážních automatech.

V souvislosti s naším rozvojem
hledáme do našeho týmu spolupracov-
níky na následující pozice:

OPERÁTOR MONTÁŽNÍCH
AUTOMATŮ

Jaké máme požadavky:
- vzdělání SOU (technický směr) nebo

vyučen s praxí ve strojírenském oboru
nejméně 3 roky

- technická zdatnost a manuální 
zručnost
- znalost práce na PC
- zkušenosti se seřizováním strojů
- zkušenosti s elektronikou výhodou, 
ne podmínkou
- zkušenosti s PLC stroji výhodou, 
ne podmínkou
- pečlivost, flexibilitu, učenlivost, 
samostatnost, spolehlivost, 
dobrý zdravotní stav
- ochota pracovat ve třísměnném 
režimu

Co nabízíme:
- odpovídající finanční ohodnocení
- základní mzdu od 16 000 Kč měsíčně 
+ bonusová složka mzdy pro pozici 
OPERÁTOR až 25%
- příplatek za práci na směny
- věrnostní a stabilizační benefity
- podnikové stravování 
- vzdělávání a školení pro zaměstnance
- zajímavou a zodpovědnou práci 
- zaměstnanecké výhody (týden 
dovolené navíc, příspěvek na penzijní 
připojištění)
- příspěvek na dopravu
- perspektivně možnost ubytování
- perspektivu dlouhodobého zaměstnání 
v novém závodě ve stabilní společnosti

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.

Více o společnosti na 
www.kohinoor.cz


