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

číslo 1/roč. 16 1. ledna 2019

Vedení města přeje všem občanům města i jeho místních částí
šťastný a úspěšný rok 2019

• v prosinci byla ukončena komplexní
oprava společenského sálu Záložna. Ta
zahrnovala zateplení budovy, výměnu
oken, instalaci rekuperační jednotky pro
zajištění vnitřního komfortu budovy. Sál
projde zatěžkávací zkouškou v letošní
plesové sezóně 

• dobrou zprávou pro město je fakt
schválení rozpočtu pro rok 2019, kdy po
naplnění příjmů a od nich odečtených
nezbytných výdajů vznikla rezerva pro fi-
nancování akcí za účelem reprodukce ma-
jetku a rozvoje města ve výši cca 25 mil
Kč. Ta bude postupně rozpouštěna tak, jak
budou připraveny jednotlivé investice
města. K rezervě 25 mil Kč, která je
vytvořena z rozpočtu roku 2019 je možno
ještě využít přebytky hospodaření z
minulých let. Město je tedy ve výborné
finanční kondici a průběžně bude k
realizaci zařazovat jednotlivé akce tak, jak
budou připravena po stránce projekční,

příslušných stavebních řízení a také
výběrů zhotovitelů  

• cena za užívání systému odpadového
hospodářství se pro rok 2019 nemění,
zůstává tedy na výši roku 2018. Pro
občany s trvalým pobytem v Mladé Vožici
tedy činí 700 Kč na jednoho poplatníka za
rok, pro občany s trvalým pobytem v
místních částech 650 Kč na jednoho
poplatníka za rok. Od poplatku jsou v
rámci propoulačního opatření osvobozeny
děti do šesti let věku. Výše poplatku
samozřejmě nepokrývá plně náklady 
spojené s provozem odpadového
hospodářství, město financuje částkou cca
400 Kč ročně rozdíl mezi skutečnými 
náklady a výší poplatku. V příštím čísle
Vožičanu přineseme podrobné infor-
mace o novém systému odpadového
hospodářství - od dveří ke dveřím, který
bude realizován v jarních měsících a jehož
cílem je co nejkomfortnější třídění pro

každého občana. Nutno ještě podotknout,
že konec skládkování se blíží, a proto je
třeba město na tuto skutečnost důkladně
připravit  

Město Mladá Vožice informuje:

Městská knihovna
informuje

Již rok se půjčují deskové a karetní
hry. Zájem o ně ze strany veřejnosti i
nadále roste, proto roste i jejich nabíd-
ka. V prosinci jsme nakoupily nové hry,
které jsou zaměřené na menší věkovou
kategorii (4 – 7 let). Podmínky
půjčování se nemění.

Všem čtenářům a příznivcům přejeme
v novém roce mnoho úspěchů a také
trochu času na dobrou knihu.

Kolektiv knihovny
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Program kina
LEDEN

• schválila Smlouvu o zajištění požární
ochrany mezi městem Mladá Vožice a
Obcí Slapsko, zajištění požární ochrany
pro obec Slapsko

• schválila Smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a Ing. Františkem Stráským
– Atelier SIS, projektová dokumentace
„Rekonstrukce povrchů a dopravního
uspořádání ulice Ronovská v Mladé Voži-
ci“, 183.872 Kč včetně DPH

• schválila žádost ZŠ a MŠ Mladá Vožice,
schválení rozpočtu a střednědobého
výhledu dle předloženého návrhu

• neschválila poskytnutí příspěvku na
protidrogovou politiku Jihočeského kraje

• schválila Rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele – výběrové řízení na
stavební práce mimo režim zákona č.
134/2016 Sb. na stavební práce, „Mladá

Vožice – parkoviště v ulici Milady Jung-
manové“, PL BEKO s. r. o., Chýnovská
2293, 390 02 Tábor, IČ – 28076826,
1,203.504,21 Kč včetně DPH

• schválila Oznámení o Rozhodnutí za-
davatele o zrušení zadávacího řízení –
výběrové řízení na stavební práce mimo
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, „Oprava kanalizace,
vodovodu a komunikace Zahradní ulice
Mladá Vožice“

• vzala na vědomí sdělení projektanta
Ing. Jiří Kubeše – postup prací na 
realizaci dvou vrtů v lokalitě Horní Kouty
za účelem posílení vodních zdrojů pro
město Mladá Vožice a schválila 
nabídkový položkový rozpočet firmy 
Hydrozdroj – geologický průzkum
celkem – 610.400 Kč bez DPH

Rada města na 6. zasedání dne 
21. 12. 2018 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

5.1. 16.30,19.30
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
České drama

6.1. 16.30,19.30
HOVORY S TGM
České historické drama

12.1. 16.30,19.30
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Nová česko-slovenská pohádka

13.1 16.30,19.30
SOLO: STAR WARS STORY
Akční dobrodružný sci-fi film USA v
českém znění

19.1. 16.30,19.30
MAMMA MIA! 
HERE WE GO AGAIN
Romantický muzikál komedie USA v
českém znění

20.1. 16.30,19.30
CHVILKY
Česko-slovenské drama

26.1. 16.30,19.30
PO ČEM  MUŽI TOUŽÍ
Nová česká komedie

27.1. 16.30,19.30
KRÁLÍČEK PETR
Rodinný animovaný film USA v českém
znění

MATEŘSKÁ ŠKOLA
17.1. 9.15.h.

...A BYLA ZIMA

Jak Mikeš zachránil Bobše
Jak šli spát
A bylo zima
O té velké mlze
Krtek a karneval
Dva mrazíci
Lišajův sen
Babička vypráví pohádku
Vzorné chování 

Sbor dobrovolných hasičů Mladá Vožice přeje mladovožickým
spoluobčanům do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí, 

spokojenosti a pohody.
Srdečně zveme na náš hasičský ples.

Starosta sboru Karel Adam

V úterý 18. 12. 2018 otevřela komise
pro otvírání obálek a výběrová komise ve
složení – starosta, místostarosta, Alena
Šoulová, zastupitelé – Milan Maršálek a
Jiří Volák, obálky s nabídkami na dvě
připravené akce. 

Mladá Vožice – parkoviště v ulici Mila-
dy Jungmanové:

1. PL BEKO s. r. o.- 1,203.504,21 Kč
2. Hora s. r. o.  - 1,273.776,66 Kč
3. Swietelsky - 1,309.432,60
Nabídky doručilo v požadovaném ter-

mínu 5 firem, ceny jsou uvedeny včetně
DPH. 

Oprava kanalizace, vodovodu a komu-
nikace Zahradní ulice Mladá Vožice

Nabídky doručily 3 firmy. Všechny
nabídky však byly vyšší než 6 mil Kč, což
je limit pro soutěžení dle zákona.
Předpokládané náklady byly nižší než 6
mil Kč, ale vzhledem k situaci na staveb-
ním trhu se předpoklady nepotvrdily. Pro-
to komise doporučila pro dodržení zákona
zrušení řízení a jeho realizaci znovu. 

Výsledky výběrových řízení
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z 2. zasedání Zastupitelstva města

Mladá Vožice, konaného dne 3. 12. 2018

v zasedací síni Městského úřadu v Mladé

Vožici

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

Usnesením č. 8/2018/II schvaluje:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od ustavujícího zasedání
Zastupitelstva města Mladá Vožice (1. – 5.
zasedání)

Usnesením č. 9/2018/II schvaluje:
Protokol z kontroly Finančního výboru

Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne
3. 12. 2018 dle předloženého návrhu  

Usnesením č. 10/2018/II schvaluje:
cenu vodného a stočného pro 2019

následovně:
vodné  - 39,60 Kč
stočné - 27,80Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Usnesením č. 11/2018/II schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o

místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů

Usnesením č. 12/2018/II schvaluje:
Střednědobý výhled rozpočtu města

Mladá Vožice pro roky 2020 – 2021 dle
předloženého návrhu

Usnesením č. 13/2018/II schvaluje:
rozpočet města Mladá Vožice na rok

2019 jako přebytkový, součástí rozpočtu
je rozpočet sociálního fondu v částce
příjmů i výdajů 294.915 Kč, rozpočet
fondu VHM v částce příjmů 2,400.000,-
Kč, v částce výdajů 3.000 Kč.

a) schvaluje:
příjmy celkem v částce 83.144.977 Kč,
z této částky tvoří:     

45,223.000 Kč příjmy daňové
13,168.170 Kč příjmy nedaňové
24,753.807 Kč zařazené přijaté 
transfery + tvorba fondů

b) schvaluje:
výdaje celkem v částce 68.406.783 Kč,
z této částky tvoří:   
43.438,249 Kč výdaje na provoz a

údržbu
24,968.534 Kč rezerva k rozpuštění do

výdajů    
c) schvaluje:
financování v částce 14,738.194 Kč 

(splátky úvěrů)
d) schvaluje: 
závazné ukazatele: 4.950.000 Kč

příspěvek na provoz PO Základní škole a

Mateřské škole Mladá Vožice (součástí
jsou odpisy v částce 550.000 Kč)

e) schvaluje:
delegování pravomocí v provádění

rozpočtových opatření dle § 102 (2)
zák.128/2000 Sb., v akt.znění, do
31.12.2018 zcela na Radu města Mladá
Vožice s výjimkou financování.

Usnesením č. 14/2018/II schvaluje: 
pravidla pro prodej nemovitostí na

volební období 2018 – 2022 : 
1) kupní ceny prodávaných nemovitostí,

zejména pozemků, se stanoví dle ocenění
ve znaleckém posudku platném v době
prodeje 

2) znalecký posudek, geometrický plán,
správní poplatek za vklad do KN a daň z
nabytí nemovitých věcí hradí kupující,
pokud nebude v jednotlivých
odůvodněných případech schváleno jinak

Usnesením č. 15/2018 /II schvaluje:
prodej a uzavření kupní smlouvy mezi

prodávajícím Městem Mladá Vožice, IČ
002525557 a kupujícím Jiřím Jenšíkem,
Janov 1, 391 43 Mladá Vožice ve věci
prodeje pozemkové parcely č. 1153/1 –
ostatní plocha-ostatní komunikace o
výměře 542 m2 v k. ú. Janov u Mladé
Vožice, a to se všemi právy a povinnostmi
za dohodnutou kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem Jana Peška č. 82-
07/18 ze dne 17. 10. 2018 v celkové výši
45 370 Kč (sepsání kupní smlouvy hradí
prodávající, znalecký posudek, správní
poplatek za vklad do KN a daň z nabytí
nemovitých věcí hradí kupující) 

Usnesením č. 16/2018/II schvaluje: 
darování a uzavření darovací smlouvy

mezi dárcem Městem Mladá Vožice, IČ
00252557 a obdarovaným Jihočeským
krajem, IČ 70890650, se sídlem U Zim-
ního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice věci daru pozemkové parcely
č. 899/3 lesní pozemek o výměře 47 m2 v
k. ú. Janov u Mladé Vožice oddělené od
pozemkové parcely č. 899/2 lesní poze-
mek dle Geometrického plánu č. 161-
412/2018 ze dne 3. 5.2 018, vše po
zastavění pozemku stavbou silnice II/124
a mostem ev. č. 124-006A Staniměřice
(sepsání darovací smlouvy hradí ob-
darovaný)

Usnesením č. 17/2018/II schvaluje:
smlouvu o zřízení služebnosti

inženýrské sítě – vedení kanalizačního
potrubí ve prospěch oprávněných Hany
Trefilové, Zhoř u Mladé Vožice čp. 48,
391 43 Mladá Vožice a Pavla Vaněčka,
Mostek 17, Dolní Hrachovice, 391 43
Mladá Vožice – spočívající v oprávnění
uložení vedení kanalizačního potrubí, toto
potrubí udržovat, provádět jeho opravy a

revize a za tímto účelem vstupovat na
služebné pozemky parcely č. 671/1, č.
673/1 a č. 673/2 všechny v k. ú. Krchova
Lomná ve vlastnictví povinného Města
Mladá Vožice, IČ 00252557 v rozsahu, jak
je vyznačeno v geometrickém plánu č. 69-
782/2018 ze dne 13. 8. 2018, který je
nedílnou součástí smlouvy. Věcné
břemeno se zřídí bezúplatně, v délce
trvání na dobu neurčitou.  

Usnesením č. 18/2018/II schvaluje:
smlouvu o zřízení služebnosti – práva

umístění chodníku, sjezdů a uložení kanal-
izace a dále práva chůze a jízdy za účelem
kontroly údržby a oprav těchto zařízení na
části pozemku parcely č. 1202 v k. ú.
Mladá Vožice v koridoru vyznačeném
geometrickým plánem č. 1266-112/1018,
který je nedílnou součástí smlouvy, mezi
oprávněným Městem Mladá Vožice, IČ
00252557 a povinným Jihočeským
krajem, IČ 70890650, prostřednictvím
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje,
IČ 70971641. Služebnost se zřídí
bezúplatně.

Usnesením č. 19/2018/II 
a) bere na vědomí: 
návrh smlouvy  o zřízení služebnosti in-

ženýrské sítě – vedení vodovodu a
dešťové kanalizace ve prospěch
oprávněného Jana Švába, Noskov 26, 391
43 Mladá Vožice – spočívající v oprávnění
uložení vedení kanalizačního potrubí, toto
potrubí udržovat, provádět jeho opravy a
revize a za tímto účelem vstupovat na
služebný pozemek parcelu č. 106/2 v k. ú.
Noskov a v oprávnění umístění studny a
uložení vodovodu, tyto udržovat, provádět
jejich opravy a revize a za tímto účelem
vstupovat na služebné pozemky parcely č.
888/3, č. 888/4, č. 96/1 a č. 96/2 v k. ú.
Noskov všechny ve vlastnictví povinného
Města Mladá Vožice, IČ 00252557 v
rozsahu, jak je vyznačeno v geometrickém
plánu č. 209-118/2018 ze dne 12. 9. 2018,
který je nedílnou součástí smlouvy.

b) schvaluje:
pro objektivní rozhodování zastupitelů v

dané věci pořízení právního posudku k
dané věci – tedy eliminaci možných rizik
města v rozhodování o nepovolených, ale
zrealizovaných stavbách 

Usnesením č. 20/2018/II schvaluje:
smlouvu  č.TA-014330049842/001 o

zřízení věcného břemene ve prospěch
oprávněné E.ON Distribuce, a.s., IČ
28085400 – spočívající v realizaci stavby
„Radvanov Jech přípojka NN“ na za-
tíženém pozemku p. č. 449/1 v k. ú. Rad-
vanov u Mladé Vožice a obci Mladá
Vožice ve vlastnictví povinného Města
Mladá Vožice, IČ 00252557 v rozsahu,...

(dokončení na poslední straně)

Usnesení Zastupitelstva města Mladá Vožice
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VODNÉ
Cena CELKEM 2019 2019
dle fin.anal. finanční analýza 90% 95%

2009 33,71 35,83    
2010 35,83 36,19    
2011 36,19 36,73    
2012 36,73 37,43    
2013 37,43 38,67    
2014 38,67 39,21    
2015 39,21 39,37    
2016 39,37 39,48    
2017 39,48 39,76    
2018 39,76 40,75    
2019 40,75 41,69 37,52 39,61

STOČNÉ
Cena CELKEM 2019 2019
dle fin.anal. finanční analýza 90% 95%

2009 23,71 25,20    
2010 25,20 25,46    
2011 25,46 25,84    
2012 25,84 26,33    
2013 26,33 27,20    
2014 27,20 27,58    
2015 27,58 27,69    
2016 27,69 27,77    
2017 27,77 27,97    
2018 27,97 28,67    
2019 28,67 29,32    26,39 27,86

Ještě do roku 2020 je město vázáno při
cenotvorbě cenami z finanční analýzy,
která musela být přijata v souvislosti s
dotačním řízením na opravu čistírny
odpadních vod. Ceny jsou platné pro rok
2008, a tedy vždy musí být přeindexovány
o míru platné inflace na ceny daného roku. 

Ceny pro ten daný rok se mají dle
smlouvy o přidělení dotace za splněny,
pokud dosahují alespoň 90 % ceny z
finanční analýzy. Pokud by cena
dosahovala méně než 90 % z cen ve
finanční analýze, bude městu krácena
dotace z Operačního programu Životní
prostředí na již zmíněnou rekonstrukci
čistírny. Tedy, manipulační prostor tvoří in-
terval mezi 100 % ceny a 90 % ceny
finanční analýzy přeindexované na ceny
daného roku. Zastupitelstvo města

přistoupilo jednoznačně ke kompromisní-
mu stanovení ceny na hranici 95 % cen z
finanční analýzy. Ještě je třeba jednou
připomenout, že závazek cen z finanční
analýzy bude pro město svazující ještě pro
rok 2020. 

Všechny prostředky, které z vodného a
stočného plynou, zůstávají v systému
vodohospodářství. Jdou do provozu, ob-
novy, investic vodohospodářského ma-
jetku. Na nic jiného se prostředky z inkasa
vodného a stočného nepoužívají. Provoz
zajišťují 2 provozní pracovníci, ekonomka
pracující na 0,5 úvazku a pozice jednatelů
zdarma vykonávají představitelé města. 

Schválená cena vodného a stočného tedy
činí pro rok 2019 – vodné – 39,60 Kč a
stočné – 27,80 Kč, kdy ceny jsou uvedeny
bez DPH. 

Konstrukce ceny vodného a stočného
pro rok 2019Jubilanti

prosinec

70 let
František Rosol

Mladá Vožice

Eduard Červenka
Mladá Vožice

75 let 
Jindřich Růžek

Mladá Vožice

František Kazda
Mladá Vožice

80 let
František Bouška

Blanice

Marie Svatková
Noskov 

85 let 
Jana Švecová

Mladá Vožice 

Zlatou svatbu oslavili manželé

Josef a Věra Adamovi 
z Mladé Vožice. 

Z MO STP
Je v jednání ukončení činnosti. A

vypadá to, že to bude trvat delší
dobu, než jsme předpokládali.
Okresní organizace STP v Táboře
zatím ještě s ukončením činnosti
neuspěla, i když měli termín k 31. 7.
2018. A bude to trvat ještě nejméně
3 měsíce, než bude vše skončeno. S
novým vedením STP v Praze došlo
ke změnám stanov a dalším
krokům, které jen ztěžují práci
výboru. za MO STP H. Trejbalová

Z klubu seniorů
První setkání klubu je 8. ledna a budeme

vybírat přihlášky na březnové divadlo i 200,-
Kč. Divadlo je v sobotu 23. března a je to hra
"Králova řeč". Jedná se o anglického krále, otce
Alžběty II. Byl natočen i film, který byl
jedinečný a i od lidí, kteří viděli hru, tak ji vřele
doporučili. Divadlo začíná ve 14.0 hod., odjezd
bude v 12.00 hod. od zámku. Další informace v
únorovém vydání nebo na tel. 381215189. Na
začátek března máme připravené malé
překvapení. Více opět v únoru. Máte se na co
těšit. za klub Trejbalová 

Hledám ke koupi 
dům či chalupu

v Mladé Vožici a okolí. 
Dluhy nevadí. 

kontakt:  737 562 619









Milí divadelní

přátelé!

V první řadě
přejeme všem
úspěšný nový
rok! Tedy, abyste
to správně
pochopili, nejen
těm v první řadě,
ale i těm ve
druhé, třetí a
třeba i té posled-
ní. Protože
n á v š t ě v a

každého diváka je pro nás poctou. Pro vás
to přece děláme! Jasně, že i pro sebe, pro-
tože nás to baví. Ale když tím uděláme ra-
dost i vám, tak o to víc. Máme za sebou
další premiéru. Tentokrát v netradičním
předvánočním termínu. Konala se jen
čtyři dny před Vánocemi. Kdo to v tom
shonu fakt nezvládl, tak vězte, že jsme
hráli novou autorskou hru Uklízečka, se
kterou teď hodláme objíždět všechna di-
vadelní prkna i prkénka naší vlasti. Ale
nebojte, hned jak to bude možné, do
Vožice to zase šoupnem. 

Moc ráda bych sem teď napsala, že naše
premiéra byla úspěšná, že se všem moc lí-
bila, sál mladovožického kina byl po oba
dva dny naplněn k prasknutí a diváci nám
tleskali ve stoje. Ale věc se má tak: Aby
tento článek mohl vyjít v lednovém čísle,
jsem nucena ho psát ještě v době těsně před
touto premiérou. Přesněji, čeká nás to
pozítří. Takže žaludek všech zúčastněných
se v nepravidelných intervalech stahuje a
odmítá potravu, oproti tomu střeva pracují

nečekaně nevhodně a na plný výkon. Prostě
tréma si vybírá svou daň. Ale divadlo je po-
divná disciplína, neboť čím víc se bojíme,
tím víc se těšíme. Takže teď mohu jen nap-
sat: Doufejme, že jste se bavili a že se vám
to líbilo a že nám jako diváci zůstanete i po
zbytek dalšího roku věrní. No a jak to bylo
doopravdy, vám kdyžtak z našeho pohledu
popíšu v článku únorovém. 

Období před premiérou hry se totiž v
herecké a stejně tak režisérské duši dá
směle srovnávat s těmi nejděsivějšími
horory. I když denně zkoušíme, jak jen to
jde, co se může pokazit, se pokazí, nic už

se nestíhá a panika dosahuje svého
vrcholu. Takže nějaké vánoce letos budou
muset počkat.  Tím to nám tedy dovolte,
abychom tentokrát poděkovali za
trpělivost a pochopení především našim
blízkým a rodinám, kteří to s námi musí
snášet i za cenu absence cukroví či
dokonalé vánoční výzdoby. Když nás to
divadlo fakt baví! A moc děkujeme, že
díky Vám ho můžeme hrát. 

Krásný rok 2019 Vám všem!

Vaši Voživoti

Herec se ptá po premiéře přítele: „ Co
říkáš na ten potlesk?“  „Senzace,“ chválí
ho kamarád. „Kde jsi sehnal tolik
příbuzných?“

Drbník

STRANA 5 1. LEDENVOŽIČAN

(dokončení ze strany 3)

jak je vyznačeno v geometrické č. 119-
843/2018 ze dne 13. září 2018, který je
nedílnou součástí smlouvy. Věcné
břemeno se zřídí za jednorázovou náhradu
ve výši 3000,- Kč bez DPH (k této částce
bude připočtena platná sazba DPH).  

Usnesením č. 21/2018/II schvaluje:
zveřejnění záměru darovat pozemkovou

parcelu č. 350/14 vodní plocha-tok
přirozený o výměře 10 m2 oddělenou z
pozemkové parcely č. 350/2 v k. ú. Mladá
Vožice a pozemkovou parcelu č. 355/3 os-
tatní plocha-jiná plocha o výměře 56 m2
oddělenou z pozemkové parcely č. 355/2
v k. ú. Mladá Vožice, obě oddělené dle
Geometrického plánu č. 1245-448/2017
ze dne 9. 10. 2017, Jihočeskému kraji, se
sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370
76 České Budějovice po realizaci mostu
ev. č. 125-002, u Mladé Vožice.  

Usnesením č. 22/2018/II 
a) bere na vědomí:
Žádost Renaty Vaňkové, Rudé armády

Tábor 1142, Sezimovo Ústí. Prodej
pozemků p. č. 56/5, dvůr – p. č. 1049/15 a
pozemek pod skladem nářadí – p. č. st. 90
v k.ú. Stará Vožice.

b) bere na vědomí:
Žádost o koupi podali manželé Robert a

Klára Filipovi, Doudlebská 637, Mladá
Vožice. Prodat pozemkovou parcelu č.
40/6 zahrada o výměře 53 m2,
pozemkovou parcelu č. 1049/14 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře 95 m2,
pozemkovou parcelu č. 56/4 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře 23 m2 a
stavební parcelu č. st. 31/3 zastavěná
plocha o výměře 96 m2, jejíž součástí je
budova bez. čp. – jiná stavba všechny v k.
ú. Stará Vožice oddělené na základě GP č.
131-1441/2017 ze dne 8. 10.2018

c) bere na vědomí:
Žádost o koupi podali manželé Václav a

Martina Valeškovi, Stará Vožice 3, 391 43
Mladá Vožice. Prodat část pozemkové
parcely č. 1049/1 ostatní plocha-ostatní
komunikace o výměře cca 50 m2 a část
pozemkové parcely č. 1049/11 ostatní
plocha-ostatní komunikace o výměře cca

80 m2 v k. ú. Stará Vožice  
d) bere na vědomí:
Žádost o koupi podal Miroslav Jůza,

Stará Vožice 2, 391 43 Mladá Vožice.
Prodat část pozemkové parcely č. 1149/1
ostatní plocha-ostatní komunikace o
výměře cca 90 m2 v k. ú. Stará Vožice

e) bere na vědomí:
Žádost o koupi podali manželé František

a Emilie Smetanovi, Stará Vožice 19, 391
43 Mladá Vožice. Prodat pozemkovou
parcelu č. 73/3 zahrada o výměře 30 m2 v
k. ú. Stará Vožice

f) schvaluje:
postup pro řádné vyřízení žádostí pod

body a) – e) – svolání místního šetření na
místě samém v místní části Stará Vožice s
žadateli o jednotlivé realizace pozemků,
kde budou přesně v terénu vysvětleny
možné kolize. Protokol z jednání bude
předložen pro jednání 3. zasedání
Zastupitelstva města Mladá Vožice 

V Mladé Vožici dne 3. prosince 2018
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

Místostarosta Václav Slabý

Usnesení Zastupitelstva města... dokončení


