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číslo 6/roč. 16 1. červen 2019

Jubilanti - květen

70 let
Pavel Souček
Mladá Vožice

75 let
Antonín Beran
Mladá Vožice

Ladislav Holaj
Mladá Vožice 

Jana Marková
Mladá Vožice 

80 let 
Jan Cimbůrek
Mladá Vožice 

Danuše Brychtová
Stará Vožice 

86 let 
Karel Zdeněk

Krchova Lomná

Výsledky výběrových řízení:

Vožičtí fotbalisti pomohli Rolničce
Za chladného počasí v sobotu 4. května

2019 se na fotbalovém hřišti TJ Sokol
Chotoviny uskutečnilo charitativní
odpoledne „Kopeme pro Rolničku“,
kterého se zúčastnila i mladší přípravka a
minipřípravka TJ Sokol Mladá Vožice.
Zmiňovaná akce se velice vydařila,
neboť se podařilo vybrat částku 36
791Kč, za což patří veliký dík všem
lidem, kteří jakoukoli částkou přispěli.
Veliké poděkování patří zejména

dospělým hráčům TJ Sokol Mladá
Vožice, kteří se na této vybrané částce
spolupodíleli nemalou částkou. Celkový
výtěžek 36 791Kč bude vložen na
sbírkový účet Diakonie Rolnička č.
3857791319/0800 a bude použit na
rekonstrukci nových prostor služeb pro
dospělé klienty s mentálním a kombino-
vaným postižením v Táboře. Moc si toho
vážíme a děkujeme.

za TJ Sokol Chotoviny Roman Slabý

Snížení energetické náročnosti
bytového domu čp. 190 – stavební část:

1) DS – Drywall s. r. o., Tábor 
- 4,418.918 Kč

2) RE In s. r. o. - 4,438,199 Kč
3) PETRAlaan s. r. o. Světlá nad Sáz.

- 4,864.258 Kč
Doručeny byly 4 nabídky, ceny jsou

uvedeny včetně DPH. 
Snížení energetické náročnosti

bytového domu čp. 193 – stavební část:
1) DS – Drywall s. r. o., Tábor 

-4,893.745 Kč
2) Hora s. r. o. - 5,170.677 Kč
3) RE In s. r. o. - 5,361.026 Kč 
Doručeno bylo 5 nabídek, ceny jsou

uvedeny včetně DPH. 
Snížení energetické náročnosti

bytového domu čp. 180:
1) RE IN s. r. o. - 4,599.058 Kč

2) BENESOLAR s. r. o., Bystřice 
- 5,612.376 Kč

3) DS – Drywall s. r. o., Tábor 
- 5,672.189 Kč

Doručeny byly 3 výše uvedené nabídky,
ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Snížení energetické náročnosti
bytového domu čp. 193 – ústřední
topení, kotelna, plynová přípojka:

1) REMONT – MV s. r.o., Mladá Vožice
- 1,499.988 Kč

2) INSTALLTOP s. r. o., Tábor
- 1,525.538 Kč

Doručeny byly 2 výše uvedené nabídky,
ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Snížení energetické náročnosti
bytového domu čp. 190 – ústřední
topení, kotelna, plynová přípojka:

1) REMONT – MV s. r.o., Mladá Vožice
- 1,266.417 Kč 

2) INSTALLTOP s. r. o., Tábor
- 1,308.695 Kč

Doručeny byly 2 výše uvedené nabídky,
ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Výše uvedená řízení hodnotila komise
ve složení – J. Větrovský, V. Slabý, J.
Volák, M. Růžičková, B. Malinová 

Víceúčelové hřiště Mladá Vožice:
1) VYSSPA s. r. o., Plzeň - 7,381.624 Kč
2) RE In s. r. o. - 7,453.270 Kč
3) Prostavby a. s., Otnice - 7,853.409 Kč
Doručeno bylo 6 nabídek, ceny jsou

uvedeny včetně DPH. Nabídka hodnotila
komise ve složení J. Větrovský, V. Slabý,
M. Maroušek, P. Kukla, B. Malinová. 

Všechna uvedená výběrová řízení byla 
realizována v režimu zákona o zadávání
veřejných zakázek prostřednictvím národ-
ního elektronického nástroje. 
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Program kina
ČERVEN

• Schválila vítěze výběrových řízení na
zhotovitele akcí zateplení městských
bytových domů čp. 180, 190, 193, 
technologie topení v čp. 190, 193,
víceúčelového hřiště. Podrobně na jiném
místě listu 

• Schválila žádost ZŠ a MŠ Mladá
Vožice na změnu odpisového plánu 

• Schválila výměnu herních prvků na

dětském hřišti v Noskově 
• Schválila Smlouvy o výpůjčce mezi

jednotlivými občany města a městem pro
realizaci projektu „Od dveří ke dveřím“ –
nový systém odpadového hospodářství 

• Schválila podání žádosti o dotaci na
pořízení elektromobilu z Národního 
programu Životní prostředí za účelem
svozu plastových odpadů ve městě

Rada města Mladá Vožice na 17.
zasedání (10. května) a 18. zasedání
(24. května) 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

1.6. 19.30
HIGHT LIFE
Sci-fi drama USA, Francie,Velké
Británie s titulky

2.6. 16.30
PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
Dobrodružný rodinný film Francie, Fin-
ska a Norska v českém znění

8.6. 16.30,19.30
NARUŠITEL
Nové české drama

9.6. 16.30,19.30
CO JSME ZASE KOMU UDĚLALI
Francouzská komedie v českém znění

15.6. 16.30,19.30
VENOM
Akční sci-fi USA v českém znění

16.6. 16.30,19.30
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
Dobrodružný rodinný film USA v českém
znění

22.6. 16.30,19.30
MILOST
Polsko české drama s titulky

23.6. 16.30,19.30
TV MINI UNI:ZLODĚJ OTÁZEK
Český animovaný rodinný film

29.6. 16.30,19.30
SKLENĚNÝ POKOJ
Česko-slovenské drama

30.6. 16.30,19.30
BUMBLEBEE
Akční dobrodružné sci-fi USA v českém
znění

MATEŘSKÁ ŠKOLA
6.6. 9.15. h.
VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
25.6. 8+10.00 ČERTÍ BRKO
pohádka
26.6. 8+10.00 ZLATÝ PODRAZ
český film

Nový systém svozu odpadu „Od dveří ke
dveřím“ postoupil v tom smyslu, že do 15.
dubna 2019 (ale podávali i poté) mohli
všichni zájemci z řad občanů trvale
bydlících ve městě podávat na městský
úřad závazné objednávky nádob. Do této
doby se podařilo shromáždit cca objed-
návky na 250 sad popelnic na papír+plas-
ty+bioodpad. V průběhu měsíce května
2019 přicházeli zájemci a podepisovali na
městském úřadu smlouvy o výpůjčce
nádob. Po uzavření (podpisu) smlouvy, bu-
dou sady popelnic (papír/plasty/bioodpad)
rozváženy do domácností technickou
skupinou města. A současně budou
rozváženy – letáky „Jak správně třídit
odpady v Mladé Vožici“ a „Kalendář svozu
odpadu 2019/Mladá Vožice“. Zde se
občané dozví, jak správně nádoby využívat,
kam co ukládat a v kterých svozových
dnech budou vytříděné odpady sváženy.
Plasty bude svážet  technická skupina
města a papír a bioodpad COMPAG Votice
s.r.o., a to dle svozového kalendáře, jak už
bylo uvedeno. 

První svozy popelnic s vytříděným
odpadem od občanů budou prováděny v
měsíci červenci 2019. 

Žádáme proto občany, kteří si ještě
neuzavřeli s městem „Smlouvu o
výpůjčce nádob“, aby tak v červnu 2019
urychleně učinili, aby jim mohly být ná-
doby poskytnuty a v červenci proveden
první odvoz vytříděných odpadů.  Těm
váhavcům, kteří se ještě pro nový systém
nerozhodli, nabízíme, že mohou ještě
přijít a závaznou objednávku na poskyt-
nutí nádob podat a smlouvu o výpůjčce
nádob zároveň uzavřít. 

V roce 2020 bude pravděpodobně
četnost svozu směsného komunálního
odpadu (z domovních popelnic) upravena
ve městě z každotýdenního svozu na svoz
1x za 2 týdny (jako to je už nyní ve všech

městských částech).  A rozhodne se, zda a
která sběrná místa budou ve městě zruše-
na. Logicky by mělo ubýt množství
směsného komunálního odpadu a přibýt
vytříděných složek. Velký váhový
problém dělá v domovních popelnicích
zejména bioodpad a další nevytříděné
složky, které se vozí na skládku, kde se za
odpad draze platí.

Upozorňujeme i ty občany, kteří velmi
komfortního a nadstandartního nového
systému nevyužijí, že i tak je jejich povin-
ností ze zákona o odpadech a obecně zá-
vazné místní vyhlášky svůj vyproduko-
vaný komunální odpad třídit. A pokud se
zjistí, že tak nečiní, mohou být
postihováni podle příslušných zákonů.
Šest měsíců, které zbývají do konce roku
2019, bude sloužit k zavedení a nastar-
tování nového systému. 

Závěrem chci říci, že by ekonomické i
ekologické řešení likvidace komunálního
odpadu mělo být zájmem náš všech –
občanů i města – a snažit se k němu
zodpovědně přistupovat. 

Ing. Blanka Malinová

Třídění odpadů je nutnost,
ale i povinnost

Z klubu
Zájezd do Čimelic na výstavu květin 

22. 8. 2019 bude stát doprava 170 Kč. 

Vzhledem k tomu, že nemáme kontakt na

restauraci ve Varvažově, nebude oběd

zajištěn. Dopravu lze zaplatit na setkání

klubu 11., 25. 6. nebo při prvním setkání

po prázdninách 20. 8., nejpozději v

autobuse. Přesný odjezd bude zveřejněn v

prázdninovém čísle Vožičana. Máme ještě

několik volných míst, kdo má zájem, ať

včas se přihlásí. H. Trejbalová



Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice, konaného dne 13. 5.
2019 v zasedací síni Městského úřadu v
Mladé Vožici.

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

Usnesením č. 24/2019 schvaluje:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 3. zasedání Zastupitelstva města
Mladá Vožice (10. – 17. zasedání)

Usnesením č. 25/2019 schvaluje:
a) Vyhrazení si pravomoci schvalovat

změny Zakladatelské listiny společnosti
Vožická majetková s.r.o. IČO: 28142721,
se sídlem Žižkovo náměstí 80, 391 43
Mladá Vožice

b) rozhodnutím jediného společníka
společnosti s ručením omezeným
společnosti Vožická majetková s.r.o. IČO:
28142721, se sídlem Žižkovo náměstí 80,
391 43 Mladá Vožice změnit obsah odstavce
1. a 2. Článku jedenáctého nazvaného „Jed-
natelé“ zakladatelského právního jednání,
kterým je zakladatelská listina ve znění ze
dne 18. 10. 2012 tak, že tyto nově zní:

„Článek jedenáctý: Jednatelé
1. Statutárním orgánem společnosti jsou

4 (slovy: čtyři) jednatelé.
2. Jménem společnosti jednají vždy 2

(slovy: dva) z jednatelů společně. Při
podepisování jménem společnosti připojí
vždy 2 (slovy: dva) z jednatelů svůj podpis
k napsanému nebo vytištěnému názvu ob-
chodní společnosti.“

Usnesením č. 26/2019 
a) schvaluje: 
záměr vytvoření podmínek pro pořízení

ZTV a realizaci budoucí zástavby RD v
lokalitě „Sluneční II“ získáním potřebných
pozemků pro stavbu ZTV do majetku města
Mladá Vožice uzavřením směnné smlouvy o
směně pozemků (podrobněji z hlediska dis-
pozic s majetkem města záměr specifikován
ad b) tohoto usnesení) se závazkem obce ke
zhotovení veřejných částí přípojek in-
ženýrských sítí s paní Kučerovou a Neu-
fusovou a darovací smlouvy o darování
pozemků s p. Kučerou a pí. Petráškovou
(podrobněji z hlediska dispozic s majetkem
města záměr specifikován ad c) tohoto usne-
sení) se závazkem obce ke zhotovení
veřejných částí přípojek inženýrských sítí a
uzavřením kupní smlouvy s paní Kučerovou
a Neufusovou (podrobněji záměr speci-
fikován ad d) tohoto usnesení) za dodržení
následujících podmínek celého obchodu:

• Město přenechá paní Kučerové a Neu-
fusové pozemky o výměře 585 m2, odhad-
ní cena za tuto výměru – 208.494 Kč

• Paní Kučerová a Neufusová přenechají
městu – 446 m2, odhadní cena za tuto
výměru – 158.954 Kč

• Rozdíl: ve výměře – 139 m2 v
neprospěch města, rozdíl v místě a čase
obvyklé dle posouzení znalce pana Jana
Peška – Znaleckého posudku č. 82-35/19
(jde o posouzení ceny pozemků bez tech-
nické infrastruktury) – 49.540 Kč v
neprospěch města

• Město jako součást obchodu přijme
závazek zřídit ve prospěch níže uvedených
osob, od nichž jsou pozemky nebo jejich
části pro realizaci ZTV Sluneční II.
získávány, tzv. veřejné části přípojek in-
ženýrských sítí v níže uvedeném rozsahu:

• přípojky vodovodní, kanalizační a ply-
nové pro 4 pozemky, které zůstanou v ma-
jetku paní Kučerové a Neufusové –
ocenění přípojek dle autorizovaného pro-
jektanta 409.852 Kč bez DPH

• V neprospěch města tedy v případě
směn s paní Kučerovou a Neufusovou –
49.540 Kč za směny pozemků + 409.852
Kč za sadu 4 přípojek k 4 pozemkům =
459.365 Kč

• 4 sady přípojek k pozemkům, jež
zůstanou ve vlastnictví pana Kučery a paní
Petráškové – pozemky od Lomenské ulice
k Táborské ulici – tedy v neprospěch
města – dle ocenění autorizovaného pro-
jektanta - 409.852 Kč 

• Vybudování 4 sad 3 přípojek (jejich
veřejných částí) jež zůstanou ve vlastnictví
paní Kučerové a Neufusové v lokalitě
Sluneční II je ze strany pí. Kučerové a Neu-
fusové je podmínkou, bez jejíhož splnění
(závazku obce tyto přípojky na náklady
obce vybudovat) nelze pozemky potřebné
pro vybudování a dokončení ZTV v
lokalitě Sluneční II. vůbec směnit či koupit

• Pan Kučera a paní Petrášková darují
městu část pozemku pro dopravní napojení
a uložení technické infrastruktury v
lokalitě od ulice Lomenská po ulici
Táborskou o výměře 1.208 m2 za cenu dle
posudku 537.560 Kč

• Vybudování 4 sad přípojek k
pozemkům, jež zůstanou ve vlastnictví
pana Kučery a paní Petráškové v lokalitě
Sluneční II je ze strany p. Kučery a paní
Petráškové je podmínkou, bez jejíhož
splnění (závazku obce tyto přípojky na
náklady obce vybudovat) nelze s pozemky
potřebné pro vybudování a dokončení
ZTV v lokalitě Sluneční II. jakkoliv
disponovat pro záměr města 

• Město deklaruje, že smlouvy o
záměrech zde a v písm. b) - d) tohoto
usnesení uzavře až tehdy, kdy budou sjed-
nány a ze strany jiných vlastníků podep-
sány všechny

Shrnutí odchylky ceny směny a
závazků se směnou, darováním a s
umožněním vybudování ZTV spojeným
od ceny obvyklé:

- Směny pozemků – Kučerová a Neu-
fusová -  49.540 Kč

- Přípojky k pozemkům Kučerová a

Neufusová (veřejné části)- 409.852 Kč
- Přípojky k pozemkům Kučera a

Petrášková (veřejné části)  - 409.852 Kč
- Hodnota p. Kučerou a pí. Petráškovou

darovaných pozemků -    537.560 Kč
Celkově v neprospěch města  - 431.730 Kč
Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé:
Město získá z výše uvedeného obchodu:
- Možnost zainvestovat a následně prodat

14 stavebních pozemků v lokalitě, kterých
je vlastníkem, které by jinak zainvestovat a
následně prodat za cenu zainvestovaných
stavebních parcel prodat nemohlo 

- Možný výnos z daní u obyvatel, kteří v
lokalitě postaví domy 

- Obyvatelé budou využívat veřejné
služby ve městě, tím dojde k naplnění MŠ,
ZŠ, lepšímu využití ostatních veřejných
služeb a může dojít i ke snížení
jednotkových cen veřejných služeb

- Komfortní dopravní řešení celé lokality
Sluneční, zvýšení bezpečnosti dopravy 

- Tyto budoucí kladné finanční efekty pro
město mnohonásobně převyšují odchylku
od ceny obvyklé směrem dolů, jak výše
uvedena

b) schvaluje: záměr směnit: 
celou parcelu p. č. 1135/4 o výměře 405

m2 a díl p. č. 1135/2 o výměře 41 m2 vše
v k. ú. Mladá Vožice v rovnodílném
podílovém spoluvlastnictví Marie
Kučerové a Jany Neufusové za díl p. č.
1000/70 o výměře 111 m2, díl p. č.
1000/71 o výměře 142 m2, celou p. č.
1000/82 o výměře 205 m2 a celou p. č.
1000/81 o výměře 127 m2 vše v k. ú.
Mladá Vožice ve vlastnictví Města Mladá
Vožice s přijetím závazku vybudování
veřejných částí inženýrských přípojek k
pozemkům pí. Kučerové a Neufusové ze
strany města na jeho náklady v rozsahu 4
sady přípojek (náklady spojené se sep-
sáním smlouvy včetně nákladů na GP
hradí město Mladá Vožice)

c) schvaluje:
záměr uzavření budoucí smlouvy

darovací o převodu dílu o předpokládané
výměře 565 m2 odděleného z pozemkové
parcely č. 1000/1 orná půda a dílu o
předpokládané výměře 643 m2
odděleného z pozemkové parcely č.
1010/9 trvalý travní porost vše v k. ú. a
obci Mladá Vožice mezi budoucími dárci
Jaroslavem Kučerou, Táborská 464, 391
43 Mladá Vožice a Jaroslavou
Petráškovou, Zahradní 413, 391 43 Mladá
Vožice a budoucím obdarovaným Městem
Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43
Mladá Vožice s přijetím závazku
vybudování veřejných částí inženýrských
přípojek k pozemkům p. Kučery  ze strany
města na jeho náklady v rozsahu 4 sady
přípojek. (náklady spojené se sepsáním
smlouvy včetně nákladů na GP hradí
město Mladá Vožice)

(pokračování na str. 5)
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Srdečně zveme všechny padesátníky a
výše s jakýmkoli zdravotním handicapem,
nízkým vzděláním a potřebou se dále
vzdělávat, nacvičovat různé praktické
dovednosti a propojovat se s ostatními ve
skupinách, kde si vzájemně pomáháme
rozvíjet svůj potenciál, podporovat se v
sebe rozvoji i na hmotné rovině, vznikají
zde i nová přátelství.

V současné době sestavujeme zcela
novou vzdělávací skupinu, pro kterou
připravujeme další zajímavé rekvali-
fikace, workshopy a motivační bloky.

Připravujeme také kulaté stoly s

potenciálními zaměstnavateli, kteří by
měli zájem tuto cílovou skupinu zařadit
do svého pracovního kolektivu s možností
čerpání finančních dotací a jiných výhod.

Nabízíme získání řidičského průkazu
zdarma, zaplatíme vám rekvalifikaci,
přispějeme budoucímu zaměstnavateli….
Přijďte se zeptat na cokoliv, ve čtvrtek 20.
června od 9 hodin se na vás budu těšit v
zasedací místnosti Městského úřadu v
Mladé Vožici.

Mgr. Alena Řezáčová, odborný poradce
AC Tábor, Prosperita Písek z.s .,

mobil 778 508 548

Hledáte zajímavou práci a nedaří se?
Zkuste přijít k nám, rádi poradíme...

Dobrovolní hasiči informují
27. dubna 2019 se v Zámecké zahradě konala soutěž pro kolektivy mladých hasičů v požárním útoku 10. Ročník Memoriál Jarosla-

va Šturze. Zúčastnilo se 35 družstev ze 14. sborů. V kategorii starší bylo 10 družstev a naše se umístilo na 6. místě, kategorie mladší
17 družstev a naši na 6. místě a kategorie přípravka 8 družstev a naši na 6. místě.

Den otevřených dveří hasičské zbrojnice se konal v pátek 3. května 2019. Přišlo se podívat přes 250 dětí z mateřské školky a 
základní školy. Přišlo i několik vožických občanů.

V sobotu 11. května 2019 se konalo okrskové kolo v požárním sportu v Bělči. Soutěžní disciplíny - běh na 100 metrů s překážkami
a požární útok. Děti předvedli  požární útok. V kategorii starší se naše družstvo umístilo na 2. místě, kategorie mladší na 1. místě a
přípravka první, která byla jediná. V kategorii ŽENY I. 1. místo obsadilo družstvo z Bělče, naše družstvo se umístilo na 2. místě. V
kategorii MUŽI I. 1. místo družstvo z Řemíčova, naše družstva Ml. Vožice A1 na 4. místě, družstvo Ml. Vožice A+ na 7. místě. V
kategorii MUŽI II. nad 60 let se zúčastnilo naše družstvo ve složení   proudaři – Miroslav Dlouhý, Milan Strnad, rozdělovač –
Stanislav Řásný, savice, koš – Josef Tichý a Jaroslava Adamová, strojník Karel Adam. SDH Běleč a sponzorům bych poděkoval za
zajištění této soutěže. Karel ADAM – SDH Mladá Vožice

V sobotu 18. 5. 2019 náš sbor
navštívili členové Sboru
dobrovolných hasičů KLY, kteří
se zúčastnili pochodu Mladá
Vožice – Prčice. Setkání proběhlo
v naší zbrojnici. Po tom se ode-
brali na místní hřbitov, kde
položili kytici na hrob Josefa
Joachimsthála, který stál při
vzniku hasičského sboru KLY
roku 1890. Byli tady i potomci
jeho bratra Františka Joachim-
sthála

Karel Adam 
- SDH Mladá Vožice

Soutěžní družstvo nad 60. let
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(pokračování ze str. 3)

d) schvaluje:
záměr koupě pozemkové parcely č.

1144/6 ostatní plocha-silnice o výměře 33
m2 v k. ú. a obci Mladá Vožice od Marie
Kučerové, Pražského povstání 1802, 256
01 Benešov (podíl ½) a Jany Neufusové,
Josefa Bricha 416, 391 43 Mladá Vožice
(podíl ½) za celkovou kupní cenu    3 430,-
Kč dle znaleckého posudku Jana Peška č.
82-25/19 ze dne 5. 2. 2019 (sepsání kupní
smlouvy, znalecký posudek, správní
poplatek za vklad do KN a daň z nabytí
nemovité věci hradí kupující město Mladá
Vožice)

e) ukládá starostovi, radě města a
městskému úřadu:

připravit návrhy smluv o majetkových
dispozicích dle písm. b) – d) tohoto
usnesení a zveřejnit je na úřední desce
města jako záměr nakládání s městským
majetkem po zákonem předepsanou dobu
a po uplynutí této doby je předložit zas-
tupitelstvu města, včetně případných
protinávrhů a připomínek, ke schválení na
jeho jednání

Usnesením č. 27/2019 neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 280/3 ostatní
plocha-zeleň v k. ú. Mladá Vožice o
výměře cca 250 m2 

Usnesením č. 28/2019 neschvaluje:  
zveřejnění záměru prodat část

pozemkové parcely č. 1000/3 orná půda v
k. ú. Mladá Vožice o výměře cca 340 m2 

Usnesením č. 29/2019 schvaluje:
smlouvu o zřízení věcného břemene č.

TA-014330051720/001 mezi povinným
Městem Mladá Vožice, IČ 00252557 a
oprávněným E.ON Distribuce, a.s., IČ
28085400 za účelem umístění a provo-
zování distribuční soustavy – kabelu NN,
pojistkové skříně a uzemnění – ve věci
stavby „Mladá Vožice Voračického
předměstí kNN“

Usnesením č. 30/2019 schvaluje:
prodej a uzavření kupní smlouvy mezi

prodávajícím Městem Mladá Vožice, IČ
002525557 a kupujícím Vlastimilem
Svatkem, Josefa Bricha 366, Mladá
Vožice ve věci prodeje pozemkové parcely
č. 1282/2 ostatní plocha-jiná plocha o
výměře 36 m2  k. ú. Mladá Vožice
oddělené dle GP č. 1272-114/2018 ze dne
11. 3. 2019, a to se všemi právy a povin-
nostmi za kupní cenu stanovenou znaleck-
ým posudkem Jana Peška č. 82-29/19 ze
dne 24. 3. 2019 ve výši 5 150,- Kč (sep-
sání kupní smlouvy hradí prodávající,
znalecký posudek, správní poplatek za vk-
lad do KN a daň z nabytí nemovitých věcí
hradí kupující) 

Usnesením č. 31/2019 schvaluje:
prodej a uzavření kupní smlouvy mezi

prodávajícím Městem Mladá Vožice, IČ
002525557 a kupujícími manželi
Robertem Filipem a ing. Klárou Fil-
ipovou, oba Doudlebská 637, Mladá
Vožice ve věci prodeje pozemkové parcely
č. 40/6 zahrada o výměře 53 m2,
pozemkové parcely č. 1049/14 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře 95 m2 a
pozemkové parcely č. 56/4 ostatní plocha-
jiná plocha o výměře 23 m2 a stavební
parcely 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, a to se vše-
mi právy a povinnostmi za dohodnutou
kupní cenu stanovenou znaleckým posud-
kem Františka Jirků č. 10/3436/2019 ze
dne 6. 4. 2019 v celkové výši 92 684,- Kč
(sepsání kupní smlouvy hradí prodávající,
znalecký posudek, správní poplatek za vk-
lad do KN a daň z nabytí nemovitých věcí
hradí kupující) 

Usnesením č. 32/2019 schvaluje:
prodej a uzavření kupní smlouvy mezi

prodávajícím Městem Mladá Vožice, IČ
002525557 a kupujícím Renatou
Vaňkovou, Rudé armády 1142, 391 02
Sezimovo Ústí ve věci prodeje pozemkové
parcely č. 56/5 ostatní plocha-ostatní ko-
munikace o výměře 22, pozemkové
parcely č. 1049/15 ostatní plocha-jiná
plocha o výměře 188 m2 a stavební
parcely č. st. 90 zastavěná plocha o
výměře 10 m2 všechny v k. ú. Stará
Vožice oddělené na základě GP č. 131-
1441/2017 ze dne 8. 10. 2018, a to se vše-
mi právy a povinnostmi za dohodnutou
kupní cenu stanovenou znaleckým posud-
kem Františka Jirků č. 11/3440/2019 ze
dne 8. 4. 2019 v celkové výši 27 360,- Kč
(sepsání kupní smlouvy hradí prodávající,
znalecký posudek, správní poplatek za 
vklad do KN a daň z nabytí nemovitých
věcí hradí kupující) 

Usnesením č. 33/2019 schvaluje:
prodej a uzavření kupní smlouvy mezi

prodávajícím Městem Mladá Vožice, IČ
002525557 a kupujícími manželi Fran-
tiškem a Emilií Smetanovými, oba Stará
Vožice 19, 391 43 Mladá Vožice ve věci
prodeje pozemkové parcely č. 73/3
zahrada o výměře 30 m2 v k. ú. Stará
Vožice, a to se všemi právy a povinnostmi
za dohodnutou kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem Jana Peška 82-
30/19 ze dne 10. 4. 2019 ve výši 3 890,-
Kč (sepsání kupní smlouvy hradí prodáva-
jící, znalecký posudek, správní poplatek
za vklad do KN a daň z nabytí nemovitých
věcí hradí kupující) 

Usnesením č. 34/2019 schvaluje:

koupi pozemkové parcely č. 1095/2
zahrada o výměře 22 m2 v k. ú. Stará
Vožice od manželů Roberta Filipa a Ing.
Kláry Filipových, Doudlebská 637, 391 43
Mladá Vožice, oddělené na základě GP č.
131-1441/2017 ze dne 8. 10. 2018, se vše-
mi právy a povinnostmi za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem
Františka Jirků č. 10/3439/2019 ze dne 6.
4. 2019 ve výši 2 761,- Kč (sepsání kupní
smlouvy, správní poplatek za vklad do KN
a daň z nabytí nemovité věci hradí kupu-
jící, znalecký posudek hradí prodávající) 

Usnesením č. 35/2019 schvaluje:
prodej a uzavření kupní smlouvy mezi

prodávajícím Městem Mladá Vožice, IČ
002525557 a kupujícím Ing. Radkem
Průšou, Krchova Lomná 6, 391 43 Mladá
Vožice ve věci prodeje pozemkové parcely
č. 692/1 vodní plocha-koryto vodního
toku přirozené nebo upravené o výměře
331 m2 v k. ú. Krchova Lomná a části
stavební parcely č. st. 41/4 zastavěná
plocha-vodní dílo/hráz př. o výměře 19
m2 v k. ú. Krchova Lomná oddělené na
základě GP č. 71-192/2018 ze dne 7. 1.
2019, a to se všemi právy a povinnostmi
za dohodnutou kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem Jaroslava Vorlíčka
číslo 5467-11/19 ze dne 15. 4. 2019 v
celkové výši 9 340,- Kč (sepsání kupní
smlouvy, znalecký posudek, správní
poplatek za vklad do KN a daň z nabytí
nemovitých věcí hradí kupující) 

Usnesením č. 36/2019 schvaluje:
Realizaci a financování akce „Udržovací

práce opěrné a ohradní zdi hřbitova v
Blanici“ dle Smlouvy o dílo mezi městem
Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391
43 Mladá Vožice, IČ – 00252557 a
Stavební firmou Ing. František Kášek, Tř.
Václava Vaniše 227, 391 43 Mladá Vožice,
IČ – 46705481 Kč včetně DPH (financo-
váno za spoluúčasti dotace z Ministerstva
kultury ČR – prostřednictvím ORP, z
rozpočtu města Mladá Vožice)

Usnesením č. 37/2019 schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 6 dle

předloženého návrhu 

Usnesením č. 38/2019 neschvaluje:
smlouvu  o zřízení služebnosti

inženýrské 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 vs-
tupovat na služebný pozemek parcelu č.
106/2 v k. ú. Noskov a v oprávnění
umístění studny a uložení vodovodu, 

(dokončení na str. 6)

Usnesení Zastupitelstva města - pokračování...
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Na den 17. 5. 2019 jen tak nezapomenou
senioři z Mladé Vožice. Měli v Praze pro-
moce. Celému MěÚ za podporu, ale
jmenovitě především paní Bc. Evě
Novotné, patří velké poděkování nás
všech. Byla to totiž její iniciativa, nápad,
zřídit i v našem malém městečku
konzultační středisko Virtuální (dříve
Večerní) univerzity 3. věku.

Plně ho realizovala, což představovalo
jistě mnoho úsilí, času, práce, i když jak
skromně a mimochodem namítla, si tímto
splnila své osobní přání, svůj sen.

Cílevědomě nás po 3 roky vedla a
dovedla až ke zmíněným promocím. Teď
je to pro nás velká společná radost. Krás-
ný to sen ve prospěch druhých...

Vám, vážená paní Bc. Novotná, naše
třídní, děkujeme moc za to, že jste tak
nezištně obohatila náš seniorský život:

- že jsme se mohli vrátit do školních let
a po 3 roky být opět studenty,

- že jsme mohli nahlédnout do krásných
zajímavých témat (např. Genealogie,
Cestování, Dějiny ČR, České baroko, Eti-
ka) a prožít přednášky krásně podané
výbornými lektory. Byli to doteky faktů,
vědy, umění a krásy – vskutku povznáše-
jící zážitky,

- a nejen to – všechny kurzy byly jak
poučením, tak zábavou a staly se i lékem
pro naše stáří. Určitě jsme si tímto
studiem minimálně oddálili nástup
Alzhaimerovy nemoci,

- cenné na studiu bylo i to, že jsme se
přinutili ve svém věku proniknout do tajů
práce s počítačem.

Budeme rádí vzpomínat na 3 roky
prožité s Vámi … někteří se neloučí a těší
se na Vás při pokračování ve studiu v říjnu
letošního roku v zimním semestru.

Za všechny děkuje 
Mgr. Zdeňka Zemanová

Senioři děkují za VU3

Promoce
studentů VU3V

Dne 17. května 2019 bylo úsilí našich
prvních 17 studentů VU3V oceněno při
slavnostní promoci na České zemědělské
univerzitě v Praze.

Tohoto slavnostního aktu se nakonec
mohlo osobně zúčastnit pouze 14 z nich,
za naše konzultační středisko přebírala
osvědčení o absolutoriu z rukou prorekto-
ra univerzity paní Mgr. Zdeňka
Zemanová. Přítomni byli samozřejmě i
příbuzní a přátelé absolventů. Po té jsme
se společně přesunuli do nedalekých Roz-
tok u Prahy, kde nás čekala večeře s
přípitkem.

Všem absolventům srdečně
blahopřejeme, oceňujeme jejich
nezměrný elán, píli a svědomitost, s jak-
ou po celé tři roky ke studiu přistupovali.
Vzpomínka patří i naší milé kolegyni
paní Bedřišce Makovcové, která nás bo-
hužel nedávno náhle opustila. Čest její
památce.

VU3V v Mladé Vožici, ale rozhodně
tímto nekončí, i mnozí z absolventů
rovněž projevili zájem ve studiu
pokračovat, takže se již nyní těšíme na za-
hájení zimního semestru, kdy se opět se-
jdeme v zasedací místnosti MěÚ. Vítáme
i nové zájemce. Kurz budeme teprve
vybírat během letních prázdnin. Veškeré
informace Vám podá tutorka
konzultačního střediska Bc. Eva Novotná
(jinak sociální pracovnice města – dveře
č. 13, tel. 381 201 918), příp. můžete
nahlédnout i na web města, kde je odkaz
na stránky VU3V.
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(dokončení ze str. 5)
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

Usnesením č. 39/2019
a) schvaluje:
vyhrazení si pravomoc schvalovat

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 -  ob-
jekt 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 výlučným uvedené
nemovitosti.

b) schvaluje:
zrušení a vypořádání podílového spolu-

vlastnictví 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 -  ob-
jekt 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 výlučným uve-
dené nemovitosti.

V Mladé Vožici dne 13. května 2019
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

Místostarosta Václav Slabý

Usnesení - dokončení

Jste milovníky automobilů? Obdivujete vozy osmdesátých a devadesátých let?
Pokud ano, dovolujeme si Vám zpříjemnit sobotní odpoledne v Mladé Vožici

přehlídkou automobilů Ford Sierra a Ford Scorpio pořádanou u příležitosti 
18. letního srazu Ford Sierra klubu. Přehlídka se koná v sobotu 15. června 2019 
od  13 hodin na předním nádvoří zámku Mladá Vožice.

Z nádvoří zámku budou postupně od 14 hodin vozy startovat na trasu orientačního
závodu okolo Blaníku.

Na přehlídku srdečně zve Ford Sierra klub a Ford Scorpio klub ČR.

Soustředění cyklistického klubu
Poslední dubnový týden, těsně po Velikonocích, strávila třicítka vožických cyklistů opět

v malebném prostředí Českého ráje.  Hlavním cílem účastníků tohoto soustředění  bylo
shazování několika dekagramů váhy, které se většině z nás podařilo příjemně nabrat
během svátků jara. Tradičně jsme se rozdělili do dvou skupin, kdy se první skládala ze
sportovněji založených členů. Logicky se tak tím pádem lišilo i množství ujetých
kilometrů, jejichž počet se denně blížil k osmdesátce. Skupina „B“, složená převážně ze
seniorů a dětí, se spokojila s etapami kolem 40 kilometrů v okolí, Sobotky, Malé 
Skály, hradů Kost a Trosky. Zázemí nám opět vzorně zajistili majitelé soukromého 
Penzionu Agáta ve Žďáru u Mnichova Hradiště, kde jsme na závěr 
cyklistického dne hojně využívali možnosti relaxace buď v krytém bazénu, sauně nebo
vířivce. V rámci zpestření programu byla odehrána dvě volejbalová utkání, když soupeřící
tým byl sestaven z juniorek VK Turnov. Za CK MladáVožice Václav Slabý
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Milí divadelní přátelé!
Naše představení

Uklízečka s neza-
pomenutelnou Vlastičkou
Chrenkovou v hlavní roli
je stále na cestách.
Obrážíme s ní okolní
štace a máme obrovskou
radost, že ohlasy jsou

vždy více než pozitivní. Jsme tedy rádi, že
se s ním objevíme i na festiválku v Táboře
v Trafačce a to 11. června od 19 hodin.
Soubor Voživot je právě ve fázi příprav na
7. ročník svého vlastního festivalu
VOKULE, který se opět bude konat v
Mladé Vožici na Zámecké zahradě. Ten-
tokrát 26. -28.7.  Můžete se letos opět těšit
na pohádky pro nejmenší, přivezeme také
představení spřátelených amatérských di-
vadelních spolků a letos zazní i muzika.
Věřte, že kvalitu přivezených programů
pečlivě vybíráme, aby pro vás vše, co
uvidíte a uslyšíte, bylo opravdovým
zážitkem. Budeme také připraveni vás
nasytit i napojit, takže myslíme, že se
máte na co těšit! Podrobnější program
letošních Vokulí přineseme v dalším čísle
Vožičanu.  Myslíme, že takových soused-
ských setkání ať už u muziky nebo u
pěkného divadelního kusu s pivečkem a
klobáskou není nikdy dost, tak si to
rozhodně nenechte ujít. 

Většina lidí si myslí, že dát se na am-
atérské hraní divadla je hlavně to, co vidí
na jevišti. Ale málokdo si uvědomuje, že
všichni amatérští herci jsou hlavně
stěhováci. Mnohdy už tak tři hodiny před
tím, než se vy usadíte pohodlně do
divadelních sálů, herci už jak mravenečci
vynášejí po schodech sem a tam divadelní
kulisy a tisíc zdánlivě nepotřebných
krámů, které se prostě za každou cenu
musí vejít do jednoho malého auta. A když
už je tam jakž takž narveme, obvykle
zjistíme, že jsme zapomněli na něco, jako
je reflektor, nebo nafukovacího žraloka či
smeták do hry, které už se nevejdou jinam,
než  v lepším případě na klín kolegovi, v
horším pevně vklíněné řidiči mezi lopatky
a řadící páku. Když máme to štěstí a
nastarujem přeplněný vůz, celou cestu pak
zpytujeme svědomí, jestli jsme něco po
cestě na štaci nezapomněli. Na místě je
pak třeba všechny ty divadelní krámy
vynostit z auta na jeviště, seskládat tak,
aby vypadaly třeba jako dokonalý secesní
pokojík nebo pitevna…to podle potřeb
právě hraného divadelního kusu. Zjistit,
kde se v daném prostoru nachází zástrčky,
sestavit zvuky, světla, nasvítit to celé do
patřičné nálady a když jsme nejvíc
zpocení a máme toho tak akorát dost,

rychle se převlékáme do kostýmů, aby-
chom pro vás během dalších pár minut
vytvořili dokonalou iluzi, že jsme úplně v
pohodě a plní energie pro vás představení
odehrát a být tou dokonalou postavou,
kterou určuje divadelní scénář. Pak si uži-
jeme svých pár vteřin, v lepším případě
minut Vašeho potlesku a to celé se opaku-
je zase obráceným směrem. Všechno
zbourat, naložit do auta, rozmontovat
světla, sfouknout žraloka, nic nezapome-
nout, nacpat do auta koště a kolegy, dojet
do Vožice, obsah vozu vynostit do
druhého patra po schodech a to vše v
případě současného představení
Uklízečky pouze ve třech lidech.  A
zhruba v době, kdy vy diváci už pokojně
uléháte do svých postelí a v duchu ještě
vstřebáváte svůj divadelní zážitek a ob-
vykle je už všude klid a hluboká noc, my
si dáváme vzadu za Záložnou pod
hvězdným vožickým nebem poslední
společné zklidňující cigáro, u kterého
hodnotíme, jak to dneska bylo zase fajn a
s dobrým pocitem odjíždíme omdlít do
svých domovů. A pro tyhle chvíle to
děláme! Ať žije divadlo a amatérské
zvlášť! 

Vaši Voživoti
Se zákulisím v divadle je to stejné, jako s

manželstvím. Mnohdy se tam odehrávají
zajímavější scény, než před diváky. 

Drbník

která se koná v pátek 14. června 2019 od 20:30 hod. v Zámecké zahradě v

Mladé Vožici. K tanci a poslechu hraje skupina BRUTUS z Rakovníka, která pro

svůj styl razí termín pravý bigbít. Zábavová kapela, jejíž historie sahá až do roku

1966 a prošlo jí skoro 50 členů. Přiveze s sebou hity jako První polibek, 

Dlažební kostka, Boogie 1960, Dřív než zaplatíš nebo některé coververze,

převážně britských a amerických rock 'n' rollových hudebníků (např.: Chuck

Berry, The Clash, The Shadows, The Kinks, Eddie Cochran, Bob Dylan...). 

Myslím, že se máme všichni na co těšit. 

A protože bigbít sílu dává: Pojď tančit!!!

Zveme vás na 
taneční zábavu,


