
Město Mladá Vožice
Zápis

z 2. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 3. prosince 2018 v zasedací
síni MěÚ Mladá Vožice
Přítomno — 14 členů městského zastupitelstva — viz prezenční listina
Omluveni - Ing. František Dobeš
Hosté -
Program:

l) Úvod a zahájení
2) Zpráva o činnosti Rady města Mladá Vožice
3) Protokol z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice
4) Vodné a stočné pro rok 2019
5) Vyhláška - cena za odpadové hospodářství 2019
6) Rozpočet města pro rok 2019
7) Nemovitý majetek
8) Různé
9) Závěr

k bodu 1/
2. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice zahájil v 16.30 hodin starosta Mgr. Jaroslav
větrovský. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné.
Zápis z minulého jednání zastupitelstva byl řádně zveřejněn, ověřen a nebyla proti němu z řad
zastupitelů vznesena námitka, čímž se zápis stal platným. Ověřovateli zápisu byli zvoleni
Jaromír Dvořák a Milan Maršálek - 12 pro, 2 se zdrželi. Dále starosta seznámil s návrhem
programu jednání - 14 pro.
Dále starosta uvedl, že pro pořizování zápisu zjednání se pořizuje zvukový záznam zjednánL

k bodu 2/
Starosta Mgr. větrovský předložil zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice za období od
ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (l. - 5. zasedání). '
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 8/2018/II - 14 pro, přijato usnesení Č. 8/2018/II

k bodu 3/
Předseda Finančního výboru Jiří Fáček seznámil přítomné se závěry z jednání výboru dne 3.
12. 2018, zejména k otázkám ceny vodného a stočného, vyhlášky k odpadovému hospodářství
a návrhu rozpočtu pro rok 2019.
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 9/2018/II - 14 pro, přijato usnesení Č. 9/2018/II

K bodu 4/
Starosta seznámil přítomné s konstrukcí ceny vodného a stočného - předložena velmi
podrobná důvodová zpráva. Zejména upozornil na nutnost akceptace ceny dle finanční
analýzy. Uvedl, že v rámci vlastnického modelu provozování jsou všechny prostředky velmi
účelně a transparentně využívány.
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 10/2018/II - 14 pro, přijato usnesení Č. 10/2018/II

k bodu 5/
Starosta seznámil s návrhem Vyhlášky stanovující cenu za užívání odpadového hospodářství.
Shrnul skutečné náklady na 1 poplatníka - cca 1.155 KČ, doplatek na 1 poplatníka - cca 450
KČ. Dále uvedl, kolik činí pohledávky v systému - za celou dobu trvání systému místního
poplatku cca 280.000 KČ. Dále připomenul, že součástí Vyhlášky je osvobození dětí do 6 let
z povinnosti hradit poplatek.
Bez diskuze.



Hlasováno o usnesení Č. 11/2018/II — 14 pro, přijato usnesení Č. 11/2018/II

k bodu 6/
· starosta seznámil zastupitele s nutností přijmout materiál Střednědobý rozpočtový

výhled pro rok 2020 - 2021. Shrnul úhrady úvěrů - plynofikace zdravotního střediska
a také doplacení bezúročné půjčky pro vybavení stomatologické ordinace.
Milan Kaltounek - zda budou příjmy z těžby lesa naplňovány v případě nepříznivé
ceny a jak k částkám bylo dopočítáno
Starosta - v současné době se zpracovává pouze kůrovcová kalamita. Město si je
vědomo velmi nepříznivé situace ohledně cen dřeva. K částkám v návrhu výhledu
město dospělo na základě průměrů z minulých let a v případě nepříznivých cen
rozhodně nebude trvat na naplněných uvedených příjmů

Hlasováno o usnesení Č. 12/2018/II - 14 pro, přijato usnesení Č. 12/2018/II

· starosta seznámil s návrhem rozpočtu příjmů a výdajů města pro rok 2019. Koncepce
rozpočtu - zajištěné pňjmy bez schválených dotací, mandatorní výdaje - provozní
výdaje. Vytvořena rozpočtová - především investiční rezerva - cca 25 mld. KČ. Dále
uvedl, že k rezervě je možno ještě připočítat přebytky hospodaření z minulých let.
Rovněž navrhl, přesun kompetencí v rozpočtování do konce rok 2018 za radu města.
jiří Volák - kde najde výše mezd
Starosta — největší část mezd je zařazena v kapitole správa

Hlasováno o usnesení Č. 13 a) b) c) d) e)/2018/II - 14 pro, přijato usnesení Č. 13/2018/II a)
b) C) d) e)

k bodu 7/
o starosta seznámil s nutností přijmout pravidla pro prodej nemovitého majetku

v souvislosti se začátkem volebního období - za cenu znaleckého posudku.
Milan Kaltounek - zda by město nemělo zajišťovat znalecké posudky, protože se
mohou lišit v jednotlivých městech
Starosta - město si je vědomo možných rozdílů v posudcích, poté se zpracovávají
oponentní posudky. vyjádřil však nesouhlas s tím, že by město mělo zajišťovat
posudky při prodejích, protože tím přejímá odpovědnost za kupující

Hlasováno o usnesení Č. 14/2018/II - 13 pro, 1 se zdrŽel, přijato usnesení Č. 14/2018/II

o Jedná se o prodej vjezdu a předzahrádky (vjednom pozemku) v Janově u čn l, jehož
zveřejněnízáměru prodeje bylo schváleno na 27. zasedání ZMdne 17. 9. 2018, bylo
vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce městského úřadu a nyní se přistupuje
k vlastnímu prodeji.

Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 15/2018/II - 14 pro, přijato usnesení Č. 15/2018/II

o Jedná se o dar pozemkové parcely, jejíž zveřejnění záměru prodeje bylo schváleno na
27. zasedání ZM dne 17. 9. 2018, bylo vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce
městského úřadu a nyní se přistupuje k vlastnímu darování - jedná se o majetkové
vypořádání po dokončení stavby mostu ve Staniměřicích mezi městem Mladá Vožice a
jihočeskýn? krajem.

Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 16/2018/11 - 14 pro, přijato usnesení Č. 16/2018/II

o Jedná se o už zrealizovanou stavbu — vedení kanalizačního potrubí z povolené ČOV u
rodinného domu v Krchově Lomné po pozemcích města do
místního potoka. Uvedení nemovitost v Krchově Lomné koupili od manželů

se kterými město v roce 2013 uzavřelo smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízenípráva odpovlaa/ícího věcnému břemenu, a to bezúplatně na dobu neurčitou.
Proto nyní tato smlouva o služebnosti na ní navazuje vjejím smyslu pro nové majitele

tea/y mj. i bezúplatně.
Starosta požádal o dodržování nepsaných pravidel mezi městem a krajem, kdypřevody
jsou po gentlemanských dohodách realizovány bezúplatně.



Hlasováno o usnesení Č. 17/2018/II - 14 pro, přijato usnesení Č. 17/20181II

o Jedná se o už zrealizovanou stavbu města - ,, Chodníku k IDSC v Mladé Vožici", jejíž
součástíje deštbvá kanalizaci a 2 sjezdy na soukromé pozemky (
a , na které musí být uzavřena služebnost. Paralelně vyřizuje
město ještě s jihočeským krajem darováníjeho pozemků pod chodníkem do vlastnictví
města Mladá Vožice, které musí projít 2x zasedáním zastupitelstva JČ kraje a pak
přijde najednání ZMM7adá Vožice.

Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 18/2018/II - 14 pro, přijato usnesení č. 18/2018/II

o Jedná se o už zrealizované stavby - deštbvou kanalizaci a studnu s vodovodem
na městských pozemcích pro stavbu rekreačního domu na parcelách č. 96/4 a 909 v k.
ú. Noskov (v Boru), který zrealizoval žadatel bez stavebního povolení a nyní chce
stavby dodatečněpovolit stavebním úřadem. Smlouva o zřízeni' služebnosti bude
sepsána pojejím schválení.
Starosta shrnul minulost celé kauzy — černá stavba na cizím pozemku. Zřízením
břemene může být město vystaveno riziku počínání vedoucí kprecedentu při
povolování a legalizaci nepovolených staveb.
Milan Kaltounek -právěpožádal o př[pomenutí minulosti celé záležitosti
Jaromír Dvořák - shrnul, že v podstatě se majípovolovat přl>ojky k objektu, který
právně neexistuje
Pavel Flosman -podpořil vypracováníprávní analýy problému

Hlasováno o usnesení Č. 19/20181II - 14 pro, přijato usnesení Č. 19/2018/II

o Jedná se o už zrealizovanou stavbu — přti'ojku nnpro nemovitost
v Radvanově, na kterou zastupitelstvo schvalovalo smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízeni" věcného břemene. Nyní se přistupuje na uzavření smlouvy, kdy se zapíše věcné
břemeno po pozemku města do KM

Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 20/2018/II - 14 pro, přijato usnesení Č. 20/2018/II

o Žádost o darovánípozemku podal jihočeský kraj v rámci vypořádánípozemků
pod realizovanou stavbou mostu za Maďou Vožicí směrem na Šebířov.

Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 21/2018/II - 14 pro, přijato usnesení č. 21/2018/II

o Starosta seznámil přítomné se žádostmi o prodeje pozemků v místí části Stará
Vožice. Dotázal se zastupitelů, zda je možno z všech žádostech sloučit debatu, nikdo
nebyl proti. Poté shrnul stanovisko rady, nejprve provést na místě samém ve Staré
Vožici místní šetření za účasti všech zainteresovaných a poté o záležitosti
kvalifikovaně rozhodnout.
Jaromír Dvořák - doplil o nutnost znalosti místních specifik pro správné posouzení
žádostí.

Jedná se tyto žádosti:
- Žádost Prodej pozemků p.

č. 56/5, dvůr -p. č. 1049/15 a pozemekpod skladem nářadí -p. č. st. 90 v k. ú. Stará
Vožice.

- Žádost o koupi podali manželé R
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 stavební
parcelu č. st. 31/3 zastavěná plocha o výměře 96 ml 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

- Žádost o koupi podali manželé
. Prodat část pozemkové parcely Č. 1049/1 ostatníplocha-ostatní

komunikace o výměře cca 50 m2 a částľozemkové parcely č. 1049/11 ostatníplocha-
ostatní komunikace o výměře cca 80 m v k. ú. Stará Vožice



část pozemkové parcely č. 1149/1 ostatníplocha-ostatní komunikace o výměře cca 90
m2 v k. ú. Stará Vožice

- Žádost o koupi podali manželé FProdat pozemkovou parcelu Č. 73/3 zahrada o výměře 30 m2 v k. ú.
Stará Vožice

Hlasováno o usnesení Č. 22 a) b) C) d) e) f) /2018/II - 14 pro, přijato usnesení Č. 22 a) b) C)
d) e) 9 /2018/II

K bodu 8/
Starosta vyzval k debatě a podnětům nejprve zastupitele, poté přítomné občany. (bez zájmu
vystoupit). Poté starosta všem poděkoval za práci pro město v roce 2018 a popřál šťastný rok
2019.

Jednání bylo ukončeno v 17,30 hodin
, V Mladé Vožici dne 3. 12. 18

starosta Mgr. Jaroslav ětrovský
místostarosta

Ověřovatelé zápi'u.

Jaromir Dvorak
M"anMaršá'ek

Václav slabý
Ja


