
Město Mladá Vožice
Zápis

z 3. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 25. února 2019 v zasedací síni
MěÚ Mladá Vožice
Přítomno - 14 členů městského zastupitelstva - viz prezenční listina
Omluveni - MVDr. Ladislav Pavlík
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) Akce k financování
5) Projekt Sluneční II
6) Nemovitý majetek
7) Různé
8) Závěr

k bodu 1/

3. 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 jiří
Fáček a František Loudín - 12 pro, 1 se zdržel, 1 zastupitel nehlasoval. Dále starosta seznámil
s návrhem programu jednání - 14 pro.
Dále starosta uvedl, že pro potřeby pořizování zápisu zjednání se pořizuje zvukový záznam
zjednání

k bodu 2/
Starosta Mgr. větrovský předložil zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice za období od
ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (6. - 9. zasedání).
- Zastupitel Jiří Volák - sdělil, že zastupitelé zvolení za ODS nemají informace, na základě

kterých rozhoduje městská rada, nebot' ta je jednobarevná, a přitom mají hlasovat pro
zprávu o činnosti rady a tím převzít zodpovědnost za rozhodnutí rady, kdy s některými
rozhodnutími nesouhlasí

- Slova zastupitele Voláka podpořili zastupitelé František Loudín a Milan Kaltounek
- Starosta - uvedl, že o některých záležitostech rozhoduje radajako orgán určený zákonem

o obcích. Dále vyzval zastupitele, kteří mají zájem, aby kdykoliv přišli a podklady, na
základě kterých rada rozhoduje, jím budou poskytnu(y Rovněžpřjpomenul, že usneseníze
zasedání městské rady jsou doručována zastupitelům průběžně, mohou tedy ihned
reagovat

- Zastupitel Jiří Volák - proč město nepřispělo na protidrogovou politiku Jihočeského
kraje

- Starosta - protidrogová politika Jihočeského kraje je hlavně záležitostí Jihočeského
kraje, město řešíprotidrogovou politiku podporou např. sportovních aktivit mládeže

- Zastupitel Jiří Volák - proč město nevyužilo nabídku prezentace na portálech PASEO
group

- Starosta - nabídek na podobnou prezentaci města existuje spousta. Uvedl pochybnosti o
dosahu inzerce

- Zastupitel Jiří Volák -proč město neposkytlo příspěvek Domácímu hospici Jordán
- Starosta - činnost tohoto velmi významného subjektu by měla být plně hrazena

z veřejného zdravotního pojištění
- Zastupiteljiří Volák -proč se město nepřipojilo k akci ,, Vlajka pro Tibet"
- Starosta - město by nemělo dělat zahraničnípolitiku, taje svěřena vládě ČR
- Zastupitel Jiří Volák - proč nebyly schváleny příspěvky pro Rodinné centrum a na

publikaci Pétá potřebuje pomoc



pocborovat
- Zastupitel Jiří Volák -pročje kauce za pronájem sálu využita pouze ujednoho nájemce -

diskriminační"přístup městské rady
- Starosta - ke kauci bylo přistoupeno vzhledem ke zřetelně komerční činnosti žadatele a

také na základě zkušeností s předchozím provozování sálu
- Radní Jaromír Dvořák - přihlásil se k nápadu kauci použít. Dále shrnul průběh jednání

rady o záměru pokračováni" diskoték na sále - informace Policie a HZS o negativních
zkušenostech s realizacíprojektu Gigatřesk v minulosti

- Zastupitel František Loudín -pořádání akcí na sále a v městské části zámecké zahradyje
vzhledem k velmi nízkým nájmům zlajým dolem. Dále vznesl dotaz na vztah dotace na
opravu sálu a generováním prostředků na budoucí reprodukci majetku

- Starosta — uvedl, že režim dotace, zejména v době udržitelnosti projektu je nastaven ne
nevýdělečnost provozu. Zároveň také uvedl, že nájmy jsou v současné době nastaveny na
zkušební provoz, kdy ještě není vše v zařízeni' hotovo a nepochybně v budoucnu bude
nutno prostřed» na reprodukci majetku generovat - ekvivalentní přtí)ad jako
vodohospodářství

- Zastupitel Jiří Fáček - sdělil, že možnost podat žádost o pronájem jak sálu, tak zámecké
zahrady má každý zájemce, necht'naopak kultura ve městě vzkvétá

- Zastupitel František Loudín - v žádném případě není proti diskotékám, žádá řádné
vymáhání organizace a pořadatelské služby

- Zastupiteljiří Volák -jak zajištěn úklidpo akcích v zámecké zahradě
- Starosta - úklid si standardně zajišt'uje provozovatel akce
- Zastupitel Jiří Volák - náklady na provedené práce v sále
- Starosta — jde o práce mimo dotační akce, jež bylo nutno uskutečnit v exteriéru sálu, a

nesouvisely s pracemi v rámci dotačních akcí
- Místostarosta — přjpomenul účast zastupitelů Voláka v Maršálka na kontrolních dnech,

kdy i zjejich strany docházelo k námětům na dalšípráce mimo rámec dotačních akcí
- Zastupitel František Loudín — zda existuje vzorová smlouva pro nájemce sálu
- Místostarosta — ano, existuje. Pouze smlouva s kaucí bude jiná
- Zastupitel Milan Kaltounek -podrobnější informace kposílení vodních zdrojů
- Starosta - shrnul 2 ces(y k zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou. Cesta

krátkodobá - právě další vrfý v lokalitě Horních Kouiý. Cesta dlouhodobá - napojeni" na
vodohospodářskou soustavu. Technické parametry vrtů budou v přjpadě zájmu panu
zastupiteli poskytnuity

- Zastupitel Jiří Volák - dotázal se na uzavření smlouvy na projektové práce s Ing. Káškem
-přestavba domu na Husově náměstí na DPS. Chtěl znát limiiý pro výběrová řízeni"

- Starosta — informoval o zákonných limitech pro organizací řízení v mezích zákona. Dále
uvedl, že na základě zkušeností s nabídkami na projektové práce pokládá cenovou
nabídku za velmi adekvátní, vzhledem k rozsahu projektových prací

Hlasováno o usnesení Č. 1/2019 - 10 pro, 4 se zdrželi, přijato usnesení Č. 1/2019

k bodu 3/
Předseda Finančního výboru jiří Fáček seznámil přítomné se závěry z jednání výboru dne 25.
2. 2019, zejména k pokračování projektu výstavby technické infřastruktury Sluneční II a
zařazení akci - výstavba nového parkoviště v ulici Milady Jungmanové a dopravně -
bezpečnostní úpravy Morávkova náměstí - k realizaci a financování.
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 2/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 9/2019

K bodu 4/
Starosta seznámil přítomné s návrhem na zařazení akcí výstavba nového parkoviště v ulici
Milady Jungmanové a dopravně - bezpečnostní úpravy Morávkova náměstí k realizaci a
financování z rozpočtu města Mladá Vožice. Pouze stavební objekt obnovy parkoviště za
kostelem v rámci úprav Morávkova náměstí bude možno dotačné řešit, a to rámci příslušného
programu MMR. Starosta dále uvedl, že město, jakožto investor disponuje příslušnými
stavebními povoleními, zhotovitel je vybrán na základě transparentního výběrového řízení
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 3 a) b)/2019 - 14 pro, při.jato usnesení Č. 3 a) b)/2019



k bodu 5/
Starosta seznámil, v návaznosti na podrobnou důvodovou zprávu, s průběhem jednání o řešení
majetkoprávních vztahů k lokalitě Sluneční II. Připomenul návrhy technických řešení vedení
infírastruktury. Dále informoval o aktuálním jednání s majiteli dotčených pozemků v lokalitě
za okály. Na základě jednání s paní tedy dnes není možno postoupit ve
schvalování nezbytných dokumentů. Starosta uvedl, že k dalšími pokusu o projednání
projektu dojde v co nejkratším časovém horizontu, protože zájem občanů o koupi stavebních
pozemků je značný.
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 4/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 4/2019

k bodu 6/
· starosta navrhl projednat žádosti o zveřejnění záměrů k prodeji pozemků ve Staré

Vožici jako celek a rozhodnout o nich jedním hlasováním (nikdo ze zastupitelů
neprojevil zájem o projednání jednotlivě). Uvedl, že k problematice se uskutečnilo
místní šetření na místě samém. Zde se vyjasnily případné možné problémy. Byly
podányw a projednány následující žádosti:"

a) Zádost o koupi podala
— majitelku čd. 27 ve Staré Vožici, která nemovitost získala od své matky a chtěla

by si odkoupit pozemky, které rodina dlouhodobě užívala, a napravit tak právní stav.
Nechala vypracovat geometricAý plán -jedná se o zahrádku - p. č. 56/5, dvůr - p. č.
1049/15 a pozemekpod skladem nářadí -p. č. st. 90 v k. ú. Stará Vožice.

b) Žádost o koupi podali manželé
Koupili od manželů L dům po předchozím majiteli již

zemřelém p. který postavil ke svému rodinnému domu Cd. 7 ještě
kovárnu, která se ale ukázala výpisem z kn býti společně s pozemkem pod ní p. č. st.
31/3 majetkem Města M7adá Vožice, byt' jí nestavělo. UŽ v minulém zastupitelstvu se
manželé zajímali o odkup kovárny, ale nakonec z důvodu zamýšleného prodeje
nemovitosti čd. 7 od něj odstoupili. Nyní ovšem noví majitelé manželé by
chtěli objekt užívat ke svému koupenému rodinnému domu čd. 7, a proto by objekt
bývalé kovárny s pozemkem chtěli koupit, protože je příslušenstvím kRD. Dále by
chtěli odkoupit zastřešený vjezd a dvorek - p. č. 1049/14, předzahrádku k RD - p. č.
40/6 a pozemek p. č. 56/4 za skladem nářadí, které užívají a užívali je i předchozí
majitelé. chtějí tak napravit právní stav.

c) Žádost o koupi podali manželé
je vlastník sousedního rodinného domu Cp. 3.

Dlouhodobě užívají zaplocenou předzahrádku před stodolou a přihrazenou část
pozemku ke své zahradě za RD. Zpodnětu proběhlé revize katastru nen?ovitostí ze
strany katastrálního úřadu i svého zájmu by chtěli napravit stav a části užívaných
městských pozemků odkoupit a napravit takprávní stav.

d) Žádost o koupi podal
majitel nemovitosti Cd. 2 ve Staré Vožici z důvodu vyřešení právního stavu
kpředzahrádce k rodinnému domu, kdy při revizi katastru nemovitostí ze strany
katastrálního úřadu bylo zjištěno, že část užívané předzahrád» není ve vlastnictví"
majitele domu, ale města. Proto by chtěl pozemek odkoupit, protože na něm stojíjeho
stavba a sloužíjako předzahrádka k RD Cd. 2.

e) Žádost o koupi podali manželé
majitelé nemovitosti čp. 19 ve Staré Vožici z důvodu vyřešení

právního stavu kpředzahrádce k rodinnému domu, kdy při revizi katastru nemovitostí
ze strany katastrálního úřadu bylo zjištěno, že l parcela užívané předzahrádb není ve
vlastnictví majitele domu, ale města. Proto by chtěli tuto parcelu odkoupit, aby byl
vyřešen právní stav k celé předzahrádce.

g Žádost o koupi podal vlastník Cp. 34 ve
Staré Vožici z důvodu vyřešenízaplocených předzahrádek na městských pozemcích,
které tak koupil odpředchozího majitele v roce 2018. Chtěl by zaplocené části parcel
odkoupit, aby byl vyřešen právní stav k celé předzahrádce. A zároveň nabízí kprodeji
částjeho pozemku p. č. 40/3, kterýje podpři)'ezdovou cestou k dalším nemovitostem
(bude řešeno najiném zasedání ZM).
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· Žádost o koupi podal I
který obnovil v Krchově Lomné rybník a nyní v souladu se smlouvou o právu

provést stavbu rybníka ze dne 4. 5. 2017 chce od města odkoupit pozemky dotčené
stavbou rybníka, kteréjsou projeho provoz nezbytné (část hráze a přítoku).
Zastupitel Milan Kaltounek - zda byly majetkoprávní dispozice kpozemkům řešeny
před zahájením revitalizace rybníku
Ing. Malinová — byla řádně uzavřena smlouva o právu provést stavbu

Hlasováno o usnesení Č. 11/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 11/2019

· Žádost o schválení souhlasného prohlášení podala Geodetická kancelář Tábor spol.
s r. o. a jeho součástí bude GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice
pozemků a (ý budou zapsány do KN.
Radní Lubomír Mrázek - podrobně vysvětlil důvody ratifikace souhlasného
prohlášení

Hlasováno o usnesení Č. 12/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 12/2019

· Žádost o schválení zřízení věcného břemena podali manželé
z důvodu, že koupili v r. 2017 rodinný dům Cp. 16

v Chocově a nemají k němu žádný ojíciá/ní přístup a jezdí se k němu po pozemcích,
na kterých žádajízřídit věcné břemeno, aby měli právníjistotu přístupu

Hlasováno o usnesení Č. 13/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 13/2019

· Jedná se o akci E. ON Distribuce a.s. v Obráticích (v k. ú. Smilovy Hory), kde město
vlastní a bude tam provádět rekonstrukci vedení NN - kabel NN z venkovního vedení
do země. Pro povolení stavby potřebuje schválení smluv od všech vlastníků.

Hlasováno o usnesení Č. 14/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 14/2019

· Jedná se o prodej př»locené zahrá@' k rodinnému domu čd. 11 na Pavlově.
Pozemek byl schválen ke zveřejnění záměru prodeje na 25. zasedání ZM konaném dne
28. 5. 2018 a řádně vyvěšen na úřední desce MěÚ od 4 .6. 2018 do 20. 6.2018. Nyní se
přistupuje k vlastní realizaci prodeje.

Hlasováno o usnesení Č. 15/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 15/2019

· Jedná se o dar 2 pozemkových parcel, jejichž zveřejněni' záměru daru bylo
schváleno na 2. zasedání ZM dne 3. 12. 2018, bylo vyvěšeno od 21. 12. 2018 do 7. l.
2019 na úřední desce MěÚ a nyní se přistupuje k vlastnímu darování - jedná se o
majetkové vypořádání po dokončení stavby mostu pod Koh-i-noorem směrem na
Sebířov.

Hlasováno o usnesení č. 16/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 16/2019

· starosta nejprve uvedl nutnost vyhrazení si pravomoci schvalovat záměr zrušení a
vypořádání podílového spoluvlastnictví města Mladá Vožice, protože by dle právního
zástupce města tato pravomoc měla spadat do kompetence rady. Starosta dále
přjpomenul, že jde o velmi důležitou oblast správy města, o které by nepochybně měli
mít informace zastupitelé. Starosta navrhl hlasování o kuždém návrhu usnesení
zvláště

Hlasováno o usnesení č. 17 a)/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 17 a)/2019

· starosta požádal předsedu SBD Josefa Filjpa o uvedení problemati» převodu podílu.
Pan předseda velmi podrobně vysvětlil záležitosti historické, dotační
Starosta - požádal o schválení usnesení dle předloženého návrhu, protože lidé si
budou chtít převádět byjy do osobního vlastnictví

Hlasováno o usnesení Č. 17 b)/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 17 b)/2019

· starosta seznámil s návrhem prodeje pozemků manželům v chatové
oblasti Noskov
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Ing. Malinová - ces|ý se prodej nejýká
Hlasováno o usnesení Č. 18/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 18/2019

k bodu 7/
o starosta seznámil s nutností revize vyhlášky týkající se odpadového

hospodářstyl: na základě kontroly dozorového orgánu Ministerstva vnitra. Jedná se o
technikálie

Hlasováno o usnesení Č. 19/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 19/2019

o místostarosta seznámil s návrhem rozpočtu Mikroregionu Venkov -připon?enul
příspěvek města do Mikroregionuje výši 15,- Kč/l obyvatel

Hlasováno o usnesení Č. 20/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 20/2019

o starosta seznámil s návrhem Aktualizace Rozvojového strategického dokumentu města
M7adá Vožice pro roky 2019 - 2025. Tento dokument je nutný mít pro podávání
žádostí o dotační prostředky, jde o dokument živý, který bude možno podle potřeb
aktualizovat a doplňovat

Hlasováno o usnesení č. 21/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 21/2019

o starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatřenĹ které především re/7ektu/e na
schválené záměry na jednání zastupitelstva. Přednesl všechny jednotlivé změny
z opatření

Hlasováno o usnesení Č. 22/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 22/2019

o Ing. Malinová požádala o projednání žádosti E. ON o zveřejnění záměru kprodeji
pozemků pod trafostanicemi v Janovské ulici a silnicí na Pacov. Dále půjde o pozemky
zajišt'ujícípřístup k těmto trafostanicím

Hlasováno o usnesení Č. 23/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 23/2019

o zastupitel Milan Maršálek -požádal o pořízení mantinelů proj7orbal a časomíry do
sportovní haly.
Starosta — o pořízení mantinelů existuje dohoda s vedením ZŠ - sledují se možné
dotační výzvy

o občané - zda existuje plán ,,B" kprojektu Sluneční
Starosta — musí existovat, ale je nutno preferovat dohodu s vlastni'ky

o občané - zda v nové lokalitějiž bude nutno stavětpouze energeticky pasívní domy
Starosta — není mu to známo
Ing. Malinová - může se to stát na základě vyhlášek kprovádění staveb

o občané - zda by bylo možno rozšířitpočet laviček, především mimo centrum města
Starosta - vyzval k námětům, kde by se to občanům líbilo a pokládali to za užitečné

Jednání bylo ukončeno v 18.15 hodin
V MladĽbžici dne 25. 2. 19

starosta Mgr. J oslav větrovský ŕ mí'tostarosta Vád'" jsl"bý

Ověřovatelé zápi2'1'"" , l,
Jiří Fáček \

l

Františék Loudín
1,·

'


