
USNESENÍ

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 (l. - 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
schvalu je:
cenu vodného a stočného pro 2019 následovně:
vodné - 39,60 KČ
stočné - 27,80KČ
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Usnesením Č. 11/2018/II
schvalu je:
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

z této Částky tvoří:

b) schvaluje:
výdaje celkem v Částce

z této Částky tvoří:

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

68.406.783 KČ,
43.438,249 kč výdaje na provoz a údržbu



c) schvaluje:
financování v částce:

24,968.534 KČ rezerva k rozpuštění do výdajů

- 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 nemovitosti na volební období 2018 - 2022 :

l) 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 III
schvaluje:
prodej a uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím Městem Mladá Vožice, IČ 002525557 a
kupujícím 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 Zimního stadionu 1952/2, 370
76 České Budějovice věci dam 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 pozemek 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
obdarovaný)

Usnesením Č. 17/2018/II
schvaluje:
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vedení kanalizačního potrubí ve prospěch
oprávněných a

- 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 kanalizace 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 smloůvY, mezi oprávněným Městem Mladá Vožice, IČ
00252557 a povinným jihočeským krajem, IC 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 inženýrské sítě - vedení vodovodu a dešťové kanalizace
ve prospěch oprávněného - 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) schvalu je:
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 J přípojka nn"
na zatíženém pozemku p. č. 449/1 v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice a obci Mladá Vožice ve
vlastnictví povinného Města Mladá Vožice, IČ 00252557 v rozsahu, jak je vyznačeno
v geometrickém plánu 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 ostatní 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 . Prodej pozemků p. č. 56/5,
dvůr -p. č. 1049/15 a pozemekpod skladem nářadí -p. č. st. 90 v kú. Stará Vožice.

b) bere na vědomí:
Žádost o koupi podali manželé .
Prodat pozemkovou parcelu č. 40/6 zahrada o výměře 53 m2, pozemkovou parcelu č. 1049/14
ostatníplochajiná plocha o výměře 95 m2, pozemkovou parcelu č. 56/4 ostatníplochajiná
plocha o výměře 23 m2 a stavebníparcelu č st. 31/3 zastavěná plocha o výměře 96 m2, jejíž
součástíje budova bez. Cp. -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

. Prodat část pozemkové parcely č. 1049/1 ostatníplocha-ostatní komunikace
o výměře cca 50 m2 a část pozemkové parcely č. 1049/11 ostatníplocha-ostatní komunikace
o výměře cca 80 m' v k. ú. Stará Vožice

d) bere na vědomí:
Žádost o koupi podal Prodat část
pozemkové parcely č. 1149/1 ostatníplocha-ostatní komunikace o výměře cca 90 m2 v k. ú.
Stará Vožice

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

Prodat pozemkovou parcelu č. 73/3 zahrada o výměře 30 m2 v k, ú. Stará Vožice

9 schvalu je:
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

.j


