
Město Mladá Vožice
Zápis

Ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 13. května 2019 v zasedací
síni MěÚ Mladá Vožice
Pňtomno — 14 členů městského zastupitelstva - viz prezenční listina
Omluveni — Pavel Flosman
Hosté -
Program:

l) Úvod a zahájení
2) Zpráva o činnosti Rady města Mladá Vožice
3) Podnět z Ministerstva vnitra ČR - upozornění na nezákonnost
4) Projekt Sluneční II
5) Nemovitý majetek
6) Zařazení akcí k realizaci a financování
7) Různé
8) Závěr

k bodu 1/
4. 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
Volák a Miroslava Kuklová - 13 pro. Dále starosta seznámil s návrhem programu jednání -
13 pro.

Bodu l) nebyl přítomen zastupitel Milan Kaltounek.

k bodu 2/
Starosta Mgr. větrovský předložil zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice za období od
3. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (10. - 17. zasedání).
Bez diskuze.

Hlasováno o usnesení Č. 24/2019 - 13 pro, přijato usnesení Č. 24/2019

Vzhledem k nepřítomnosti notářky Kotrlíkové a právního zástupce Stana starosta navrhl
prohozenípořadíprojednávání bodů 3 a 4, hlasováno - 13 pro.
Zastupitel Kaltounek byl stále nepřítomen.

k bodu 4/
Starosta velmi podrobně okomentoval jednotlivé body navrhovaného usnesení vedoucího
k vyřešení majetkoprávních záležitostí ohledně přípravy projektu Sluneční II. Vysvětlil
navržené trasy sítí, shrnul průběh jednání s vlastníky pozemků. Velmi podrobně byla
vysvětlena odchylka od ceny v místě obvyklé, která je však převážena budoucími výnosy a
profity pro město - vše velmi podrobně popsáno v důvodové zprávě a návrhu usnesení, které
měli všichni zastupitelé k dispozici v papírové podobě.
Zejména akcentoval:
Shrnutí odchylky ceny směny a závazků se směnou, darováním a s umoŽněním
vybudování ZTV spojeným od ceny obvyklé:

- Směny pozemků - a - 49.540 KČ

- přípojky k pozemkům a (veřejné části)- 409.852 Kč

- přípojky k pozemkům a (veřejné části) - 409.852 Kč

- Hodnota p. a pí. darovaných pozemků - 537.560 KČ

Celknvě v nenrn€něch 441.74ň Kí'



Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé:
Město získá z výše uvedeného obchodu:

- Možnost zainvestovat a následně prodat
vlastníkem, které by jinak zainvestovat
stavebních parcel prodat nemohlo

14 stavebních pozemků v lokalitě, kterých je
a následně prodat za cenu zainvestovaných

- 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

Návrh usnesení nebyl nijak zastupiteli komentován, ani dávány jakékoliv protinávrhy. Poté
starosta přistoupil k organizaci hlasování. Hlasováno bylo o návrhu usnesení č. 26/2019 jako
celku. Dále starosta uvedl, že vzhledem k anonymním podnětům, které jsou doručovány na
různé instituce, žádá jmenovité hlasování, které bude uvedeno do protokolu. Poté starosta
vyzval každého zastupitele, aby sdělil, zda je pro návrh, či proti návrhu. Všichni zastupitelé se
vyslovili pro návrh usnesení, což je i zaznamenáno v protokolu o hlasování a stvrzeno
podpisem každého zastupitele.
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 26/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 26/2019

Již se dostavil zastupitel Kaltounek.
K bodu 3/
Starosta seznámil přítomné s obsahem anonymního podání (udání) na Ministerstvo vnitra ČR.
Anonymní pisatel zde upozornil na skutečnost údajného porušení zákona o obcích, kdy změnu
zakladatelské listiny musí schvalovat zastupitelstvo, v případě Vožické majetkové toto
provedla v roce 2016 rada. Starosta shrnul tehdejší situaci. Byli ustaveni 2 jednatelé - starosta
a místostarosta, kteří podepisovali dokumenty společně. Po vážném onemocnění místostarosty
došlo k ochromení činnosti Vožické majetkové, proto městská rada, jakožto valná hromada
společnosti rozšířila počet jednatelů na čtyři Tento kok byl řádně zapsán do příslušných
rejstříků. Po třech letech se objevilo anonymní udání. Starosta vyzval ke komentáři právního
zástupce města Mgr. Tibora Stana a notářku Kotrlíkovou.

- Tibor Stano - výklad Ministerstva vnitra mu nepřijde jednoznačný a vyjádřil
přesvědčení a právní názor, že v roce 2016 nedošlo k pochybení.

- Starosta — uvedl, že se nemá smysl s Ministerstvem vnitra dohadovat, je třeba provést,
co žádají, tedy kroky schválit zastupitelstvem.

Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 25/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 25/2019

k bodu 5/
Starosta vyzval k nahlížení do materiálů týkajících se problematiky nemovitého majetku:

l) Žádost o koupi podali . se synem ml.,
bytem , , který je vlastníkem sousední parcely č. 273/9.
Jedná se o lesopark na Hradě mezi Podhradním mlýnem a pozemkem .

ml. Jako důvod uvádějí rozšíření této ,,zahrady", ta má výměru 1665 m2.
Starosta přednesl návrh městské rady na neschválení žádosti, protože by se měl
dodržovat úzus o neprodeji návsi, komunikací parků.

Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 27/2019 - 13 pro, 1 se zdrŽel, přijato usnesení Č. 27/2019

2) Žádost o koupi podal , , Mladá Vožice, důvod neuvádí



.&telefonní Úbeľ a stojí na něm příhradová trafostanice, která se bude rušit a měnit na
kontejnerovou, za tímto účelem prodává město část pozemku z druhé strany, vizjiné usnesení
pro 4. zasedání ZM Starosta přednesl návrh městské rady na neschválení žádosti, protože
pozemek může být V budoucnu strategický z hlediska dalšího rozvoje lokaliiý.
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení č. 28/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 28/2019

3) Jedná se už schválenou a zrealizovanou akci E. ONu na Voračického předměstí -
kabelizaci NN do země, nyní se přistupuje k zapsání práva věcného břemene. Věcné
břemenoje úplatné, jednorázově - 46. 000 Kč.

Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 29/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 29/2019

4) Jedná se o prodej části pozemku u rodinného domu Cd. 8 v ulici Náměstí obětí
nacismu, který si koupil . Pozemek byl schválen ke zveřejněnízáměru
prodeje na 27. zasedání ZMkonaném dne 17. 9. 2018 a řádně vyvěšen na úřední desce
MěÚ od 20. 9. 2018 do 8. 10. 2018. Nyníse přistupuje k vlastní realizaci prodeje.

Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 30/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 30/2019

5) Jedná se o prodej pozemků a budovy ve Staré Vožici, které si chtějí koupit
manželé ke svému sousednímu čn 7. Pozemky byly schváleny ke zveřejnění
záměru prodeje na 3. zasedání ZM konaném dne 25. 2. 2019 a řádně vyvěšen na
úřední desce MěŮ od 6. 3. 2019 do 22. 3. 2019. Nyníse přistupuje k vlastní realizaci
prodeje. Na sepsání kupní smlouvy se pracuje.

Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 31/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 31/2019

6) Jedná se o prodej pozemků ve Staré Vožici, které si chce koupit
ke svému sousednímu čd. 27. Pozemky byly schváleny ke zveřejněnízáměru

prodeje na 3. zasedání ZMkonaném dne 25. 2. 2019 a řádně vyvěšeny na úřední desce
MěÚ od 6. 3. 2019 do 22. 3. 2019. Nyní se přistupuje k vlastní realizaci prodeje. Na
sepsání kupní smlouvy se pracuje.

Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 32/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 32/2019

7) Jedná se o prodej pozemku ve Staré Vožici, který si chtějí koupit manželé
ke svému sousednímu čd. 19jako předzahrádku. Pozemek byl schválen ke

zveřejněnízáměru prodeje na 3. zasedání ZMkonaném dne 25. 2. 2019 a řádně
vyvěšen na úřední desce MěÚ od 7. 3. 2019 do 25. 3. 2019. Nyní se přistupuje
k vlastní realizaci prodeje. Na sepsání kupní smlouvy se pracuje.

Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 33/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 33/2019

8) Pozemekje součástí komunikace kolem Obecního rybníka ve staré Vožici, a
protojej chce Město koupit do svého vlastnictví. Na sepsání kupní smlouvy se pracuje.

Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 34/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 34/2019

9) Jedná se o prodej pozemků v Krchově Lomné, kde . vybudoval rybník
a chce si koupit částpozemku pod hrází a kolem tekoucí vodní tok s nátokem do
rybníka Pozemky byly schváleny ke zveřejněnízáměru prodeje na 3. zasedání ZM
konaném dne 25. 2. 2019 a řádně vyvěšeny na úřední desce MěÚ od 7. 3. 2019 do 25.
3. 2019. Nyní se přistupuje k vlastní realizaci prodeje.

Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 35/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 35/2019

k bodu 6/



že tato akce bude podpořena dotací z Ministerstva Éu1tury ČR. Zmínil ústně stav připravenosti
dalších 16ti investičních akcí města.
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 36/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 36/2019

k bodu 7/
o Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č. 6. Jde především o

při)'em dotací, zařazení opravy hřbitovní zdi kjínancování zařazeníjínančních
transakci" vyplýva/"l"cl'ch ze schválených usnesení na zasedání zastupitelstva.

Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 37/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 37/2019

o Starosta seznámil opětovně se žádostíj o zřízenípráva věcného břemene
přes městské pozemky pro vedení kanalizace k domovní ČOV Shrnul krojg z minulosti
— zrealizována nepovolená stavba na městském pozemku, následně město pozemek
prodalo. Dle porady s právním zástupcem princjp legitimního očekávání nebyl
naplněn. Dále shrnul návrh rady, z precedentních důvodů navrhuje žádosti nevyhovět.

- — uvedl kroky, které k situaci vedly, přiznal nepovolenou stavbu na cizím
pozemku.

- Jaromír Dvořák -příslušné úřady žádajípo všech stavebníci'ch řádněplnit své
povinnosti, zde vydáváme špatný vzkaz pro poctivé stavebníky

- Protinávrh nebyl podán
Hlasováno o usnesení Č. 38/2019 - 10 pro, 4 se zdrželi, přijato usnesení Č. 38/2019

· Starosta předložil ke schválení návrh usnesení 39/2019, kde jde o vypořádání
podílového spoluvlastnictví k domu čd. 637, záměr byl zveřejněn

Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 39/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 39/2019

Podněty z řad zastupitelů:
- Zastupitel Kaltounek - zda je možno uvažovat o záměru plynofikace Noskova,

odkanalizování a následného vybudování ČOV v Noskově
- Starosta - podněty budou prověřeny

Jednání bylo ukončeno v 17.50 hodin \! (")

V Mladé Vožici dn' '2=/"Ť

starosta Mgr. ) ' oslav větrovský místostarosta Václav šla '
Ověřovate14áplsu· '

Miroslava Kuklová )


