
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
schvalu je:

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
,,Jednatelé" 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 obchodní 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 dispozic s majetkem
města záměr specifikován ad b) tohoto usnesení) se závazkem obce ke zhotovení veřejných
částí přípojek inženýrských sítí s paní a a darovací smlouvy o
darování pozemků s p. a pí. (podrobněji z hlediska dispozic s majetkem
města záměr specifikován ad c) tohoto usnesení) se závazkem obce ke zhotovení veřejných
částí přípojek inženýrských sítí a uzavřením kupní smlouvy s paní a
(podrobněji záměr specifikován ad d) tohoto usnesení) za dodržení následujících podmínek
celého obchodu:

· Město přenechá paní a pozemky o výměře 585 m2, odhadní cena
za tuto výměru - 208.494 KČ

· Paní a 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 technické 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 inženýrských sítí v níže uvedeném rozsahu:

· přípojky vodovodní, kanalizační a plynové pro 4 pozemky, které zůstanou v majetku
paní a - ocenění přípojek dle autorizovaného projektanta
409.852 KČ bez DPH

· V neprospěch města tedy v případě směn s paní a - 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 a paní
- pozemky od Lomenské ulice k Táborské ulici - tedy v neprospěch města

- dle ocenění autorizovaného projektanta - 409.852 Kč

· Vybudování
a

podmínkou,
vybudovat)
Sluneční II.

4 sad 3 přípojek (jejich veřejných částí) jež zůstanou ve vlastnictví paní
v lokalitě Sluneční II je ze strany pí. a je

bez jejíhož splnění (závazku obce tyto přípojky na náklady obce
nelze pozemky potřebné pro vybudování a dokončení ZTV v lokalitě
vůbec směnit či koupit

· Pan a paní 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
paní v lokalitě Sluneční II je ze strany p.
podmínkou, bez jejíhož splnění (závazku obce tyto
vybudovat) nelze s pozemky potřebné pro vybudování
Sluneční II. jakkoliv disponovat pro záměr města

ve vlastnictví pana a
a paní je

přípojky na náklady obce
a dokončení ZTV v lokalitě

· Město deklaruje, že smlouvy o záměrech zde a v písm. b) - d) tohoto usnesení uzavře
až tehdy, kdy budou sjednány a ze strany jiných vlastníků podepsány všechny

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)-

- přípojky k pozemkům a (veřejné části) -

- Hodnota p. a pí. darovaných pozemků -

Celkově v neprospěch města

409.852 Kč

409.852 Kč

537.560 Kč

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

!2) schvaluje:
záměr směnit:
celou parcelu p. č. 1135/4 o výměře 405 m' a díl p. č. 1135/2 o výměře 41 m2 vše v k. ú.
Mladá Vožice v rovnodílném podílovém spoluvlastnictví a
za díl p. č. 1000/70 o výměře 111 m', díl p. č. 1000/71 o výměře 142 m', 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. a ze strany města na jeho náklady v rozsahu 4 sady
přípojek
(náklady spojené se sepsáním smlouvy včetně nákladů na GP hradí město Mladá Vožice)

g 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 ,j,2
odděleného z pozemkové parcely č. 1010/9 trvalý travní porost vše v k. ú. a obci Mladá
Vožice mezi bud~íHíi dárci , , 391 43 Mladá Vožice a

, , 391 43 Mladá Vožice a bud~íE&-obdarovaným
Městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice s přijetím závazku
vybudování veřejných částí inženýrských přípojek k pozemkům p. ze strany města na
jeho náklady v rozsahu 4 sady přípojek.
(náklady spojené se sepsáním smlouvy včetně nákladů na GP hradí město Mladá Vožice)

Bi schvaluje:
záměr koupě pozemkové parcely č. 1144/6 ostatní plocha-silnice o výměře 33 m2 v k. ú. a
obci Mladá Vožice od , , (podíl !/2) a

, , (podíl !/2) 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 zastupitelstvu 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 m'

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 provozování 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 , , 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 povinnostmi za
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem Jana Peška č. 82-29/19 ze dne 24. 3. 2019 ve
výši 5 150,- KČ (sepsání kupní smlouvy hradí prodávající, znalecký posudek, správní poplatek
za vklad 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 a . , oba , 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 m', jejíž součástí je budova bez Cp. - jiná stavba, všechny v k. ú. Stará Vožice
oddělené na základě GP č. 131-1441/2017 ze dne 8. 10. 2018, a to se všemi právy a
povinnostmi za dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem 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 vklad 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 , , Ústí ve věci prodeje



pozemkové parcely č. 56/5 ostatní plocha-ostatní komunikace 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 všemi právy a povinnostmi za dohodnutou kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem 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 a , oba , 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 prodávající, 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. u. Stara Vozíce od manzelu

a . , , 391 43 Mladá Vožice, oddělené na
základě GP č. 13 1-1441/2017 ze dne 8. 10. 2018, se všemi 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 kupující, znalecký posudek hradí prodávající)

Usnesením č. 35/2019
schvaluje:
prodej a uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím Městem Mladá Vožice, IČ 002525557 a
kupujícím . , , 391 43 Mladá Vožice ve věci prodeje
pozemkové parcely č. 692/1 vodní plocha-koryto vodního toku přirozené nebo upravené o
výměře 33 1 m2 v k. ú. Krchova Lomná a části stavební parcely č. st. 41/4 zastavěná plocha-
vodní dílo/hráz př. o výměře 19 m' v k. ú. Krchova Lomná oddělené na základě GP č. 71-
192/2018 ze dne 7. l. 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 (financováno za spoluúčasti dotace z Ministerstva
kultury ČR - prostřednictvím ORF', 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 , , 391 43 Mladá Vožice - spočívající:
v oprávnění uložení vedení kanalizačního potrubí, toto potrubí udržovat, provádět jeho opravy
a revize a za tímto účelem vstupovat na služebný pozemek parcelu č. 106/2 v k. ú. Noskov a
v oprávnění umístění studny a uložení vodovodu, 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 - 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 výlučným uvedené nemovitosti.

b) schvaluje:
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 výlučným uvedené nemovitosti.

V Mladé Vožici dne 13. května 2019

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


