
USNESENÍ

z 3. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 25. 2. 2019 v zasedací
síni Městského úřadu v Mladé Vožici

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

Usnesením Č. 1/2019
schvaluje:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 2. zasedání Zastupitelstva města Mladá
Vožice (6. — 9. zasedání)

Usnesením Č. 2/2019
schvalu je:
Protokol z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne 25. 2. 2018
dle předloženého návrhu

Usnesením Č. 3/2019
schvaluje:
k realizaci a financování akce:

a) ParkoviŠtě v ulici Milady Jungmanové - na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi
městem Mladá Vožice a PL BEKO s. r. o., Olší 20, 391 61 Opařany, IČ - 28076826, -
1,203.504,21 KČ včetně DPH

b) Stavební úpravy Morávkova náměstí v Mladé Vožici - na základě Smlouvy o dílo
uzavřené mezi městem Mladá Vožice a Swietelsky stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58,
370 04 České Budějovice, IČ - 48035559, - 4,580.950,93 KČ včetně DPH. Dotace
podána na objekt parkoviště z MMR, financování z rozpočtu města Mladá Vožice.

Usnesením Č. 4/2019
bere na vědomí:
informace starosty města podrobně
projektu ,,Sluneční II", především o
právními zástupci města o posouzení
především zákonem o obcích

popsané v důvodové zprávě předkládané k projednání
proběhlých jednáních s vlastníky dotčených pozemků a
souladu připravovaného projektu s příslušnými zákony -

Usnesením Č. 5/2019
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č.
m2, stavební parcelu č. st. 90 zastavěná plocha
1049/15 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 188
základě GP č. 131-1441/2017 ze dne 8. 10.2018

56/5 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 22
o výměře 10 m2 a pozemkovou parcelu č
m' všechny v k. ú. Stará Vožice oddělené na

Usnesením Č. 6/2019
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 40/6 zahrada
parcelu č. 1049/14 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 95 m'
ostatní plocha-jiná plocha o výměře 23 m2 a stavební parcelu
výměře 96 m2, jejíž součástí je budova bez. Cp. - jiná stavba
oddělené na základě GP č. 131-1441/2017 ze dne 8. 10. 2018

o výměře 53 m2, pozemkovou
, pozemkovou parcelu č. 56/4
č. st. 31/3 zastavěná plocha o
všechny v k. ú. Stará Vožice



Usnesením Č. 7/2019
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část
komunikace o výměře cca 35 m2
komunikace o výměře cca 80 m2 v

pozemkové parcely č. 1049/1 ostatní plocha-ostatní
a část pozemkové parcely č. 1049/11 ostatní plocha-ostatní
k. ú. Stará Vožice

Usnesením Č. 8/2019
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 1049/1 ostatní plocha-ostatní
komunikace o výměře cca 90 m2 v k. ú. Stará Vožice

Usnesením Č. 9/2019
schvaluje:
zveřejnění záiněru prodat pozemkovou parcelu č. 73/3 zahrada o výměře 30 m2 v k. ú. Stará
Vožice

Usnesením Č. 10/2019
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely
27 m a část pozemkové parcely č. 1049/11 ostatní
47 m' oba v k. ú. Stará Vožice

č. 40/1 vodní plocha-rybník o výměře cca
plocha-ostatní komunikace o výměře cca

Usnesením Č. 11/2019
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 692/1 vodní plocha-koryto vodního toku
přirozené nebo upravené o výměře 331 m2 v k. ú. Krchova Lomná a parcelu č. st. 41/4
zastavěná locha-vo ni l o až pr. o výměře 19 m2 " ' "p d ' d'l lhr' " oddelenou od pozemkové parcely c.
671/1 (díl ,,a" 7 m2) ostatní plocha-ostatní komunikace a pozemkové parcely č. č. 692/2 (díl
,,b" o výměře 12 m') dle Geometrického plánu č. 71-192/2018 ze dne 7. 1. 2018 vše v k. ú.
Krchova Lomná

Usnesením Č. 12/2019
schvaluje:
souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků mezi pozemky p. č. 1261/3, 1282
(vlastník město Mladá Vožice) a 1283 (vlastník ) všechny v k. ú. Mladá
Vožice, jak je vyznačeno v Geometrickém plánu č. 1271-144/2018

Usnesením Č. 13/2019
schvaluje:
zřízení práva věcného břemena chůze a jízdy po zatížených pozemkových parcelách č. 743/1
trvalý travní porost, p. č. 743/3 ostatní plocha-jiná plocha a p. č. 743/5 ostatní plocha-ostatní
komunikace ve prospěch panující pozemkové parcely č. 743/10 všechny v k. ú. Noskov a
vypracování příslušného geometrického plánu

Usnesením Č. 14/2019
schvaluje:
smlouvu č. 1040015015/011 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím
povinným Městem Mladá Vožice, IČ 00252557 a budoucím oprávněným E.ON Distribuce,
a.s., IČ 28085400, FA. Gerstnera 21512/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice ve
věci zatížení pozemkové parcely č. 1318 v k. ú. Smilovy Hory umístěním kabelu NN v rámci



stavby ,,Obrátíce rekonstrukce NN". Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou
úplatu 1000,- KČ.

Usnesením Č. 15/2019
schvaluje:
prodej a uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím Městem Mladá Vožice, IČ 002525557 a
kupujícími manželi J ve
věci prodeje pozemkové parcely č. 295/12 díl ,,a" - ostatní plocha-neplodná půda o výměře
35 m2 v k. ú. Mladá Vožice oddělené dle GP 1272 - 100/2018 ze dne 8. 11. 2018, a to se
všemi právy a povinnostmi za dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
Ludmily Votavové č. 1495/3/2019 ze dne 24. 1. 2019 ve výši 15 950,- KČ (sepsání kupní
smlouvy hradí prodávající, znalecký posudek, správní poplatek za vklad do KN a daň z nabytí
nemovitých věcí hradí kupující)

Usnesením Č. 16/2019
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 daru pozemkových parcel č. 350/14 vodní plocha-vodní tok
přirozený o výměře 10 m' a pozemkové parcely č. 355/3 ostatní plocha-jiná plocha o výměře
56 m'oba v k. ú Mladá Vožice oddělené dle Geometrického plánu č. 1245-448/2017 ze dne 9.
10. 2017, vše po zastavění pozemků stavbou ,,Mostu ev. č. 125-002 u Mladé Vožice" (sepsání
darovací smlouvy hradí obdarovaný)

Usnesením Č. 17/2019
schvalu je:

a) vyhrazení si pravomoci schvalovat záměr zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví města Mladá Vožice, IČO: 00252557, se sídlem Žižkovo náměstí 80,
39143 Mladá Vožice, podíl 3496/10000 ve vztahu k celku a Stavebně bytového
družstva Mladá Vožice, IČO: 25165356, se sídlem Žižkovo náměstí 80, 39143 Mladá
Vožice podíl 6504/10000 ve vztahu k celku ke stavební parcele st. 1101 - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 409 m', jejíž součástí je budova č. p. 637 - objekt
k bydlení, zapsané na LV č. 1292 pro obec a k.ú. Mladá Vožice u Katastrálního úřadu
pro jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor a majetkového vypořádání dle
Dohody spoluvlastníků o výkonu jejich práv a povinností a o správě obytného domu
ze dne l. 4. 1999 schválené usnesením zastupitelstva města Mladá Vožice č. 17/99 ze
dne 29. 3. 1999 tak, že Stavebně bytové družstvo Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80,
39143 Mladá Vožice se stane vlastníkem výlučným uvedené nemovitosti.

b) záměr zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví města Mladá Vožice, IČO:
00252557, se sídlem Žižkovo náměstí 80, 39143 Mladá Vožice, podíl 3496/10000 ve
vztahu k celku a Stavebně bytového družstva Mladá Vožice, IČO: 25165356, se
sídlem Žižkovo náměstí 80, 39143 Mladá Vožice podíl 6504/10000 ve vztahu k celku
ke stavební parcele st. 1101 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 409 m2, jejíž
součástí je budova č. p. 637 - objekt k bydlení, zapsané na LV č. 1292 pro obec a k.ú.
Mladá Vožice u Katastrálního úřadu pro jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor a
majetkového vypořádání dle Dohody spoluvlastníků o výkonu jejich práv a povinností
a o správě obytného domu ze dne 1.4.1999 schválené usnesením zastupitelstva města
Mladá Vožice č. 17/99 ze dne 29.3.1999 tak, že Stavebně bytové družstvo Mladá



Vožice, Žižkovo náměstí 80, 39143 Mladá Vožice se stane vlastníkem výlučnýrn
uvedené nemovitosti.

Usnesením Č. 18/2019
schvaluje:
prodej a uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím Městem Mladá Vožice, IČ 002525557 a
kupujícími manželi

ve věci prodeje pozemkové parcely č. 234/2 díl ,,a" - ostatní plocha-
jiná plocha výměře 218 m' v k. ú. Noskov dle GP č. 212-1410/2018 ze dne 2. 1. 2019, a to se
všemi právy a povinnostmi za dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing.
jiřího Vavrušky č. 5749/2019 ze dne 3. 2. 2019 ve výši 25 970,- KČ (sepsání kupní smlouvy
hradí prodávající, znalecký posudek, správní poplatek za vklad do KN a daň z nabytí
nemovitých věcí hradí kupující)

Usnesením Č. 19/2019
schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se mění obecně
místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru,
odstraňování komunálních odpadů ze dne 3. 12. 2018

Usnesením Č. 20/2019
bere na vědomí:
Návrh rozpočtu DSO Mikroregionu Venkov na rok 2019

- příjmy - 193.050 Kč
- výdaje - 193.050 kč

závazná vyhláška č. 1/2018, o
přepravy, třídění, využívání a

Usnesením Č. 21/2019
schvalu je:
Aktualizaci Rozvojového strategického dokumentu města Mladá Vožice pro roky 2019 -
2025 dle předloženého návrhu

Usnesením Č. 22/201
schvaluje:
rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého návrhu

Usnesením Č. 23/2019
schvalu je:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 1000/3 orná půda o výměře 32 m' a část
pozemkové parcely č. 1119/122 orná půda o výměře 35m2 obě v k. ú. Mladá Vožice
vyznačené v GP č. 1260-568/2018 ze dne 6. 6. 2018

V Mladé Vožici dne 25. února 2018

Starosta Mgr. Jaroslav větrovský "'"°""°"'

?

Václav slabý
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