
USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva města Mladá VoŽice, konaného dne 24. 6. 2019 v zasedací

síni Městského úřadu v Mladé Vožici

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

Usnesením Č. 40/2019
schvalu je:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 4. zasedání Zastupitelstva města Mladá
Vožice (18. — 20. zasedání)

Usnesením Č. 41/2019
schvaluje:
Protokol z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne 24. 6. 2019

Usnesením Č. 42/2019
schvaluje:
Závěrečný účet města Mladá Vožice za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad

Usnesením Č. 43/2019
schvaluje:
účetní závěrku města Mladá Vožice sestavenou k 31. 12. 2018

Usnesením Č. 44/2019
schvaluje:
k realizaci a financování následující akce, na základě důvodové zprávy:

a) SníŽení energetické nároČnosti bytového domu Cp. 190 Mladá Vožice - stavební
Šá,s,t, na základě Smlouvy o dílo mezi městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391
43 Mladá Vožice, IČ - 00252557 a DS - Drywal s. r. o., Za Hřištěm 302, 390 02
Tábor, IČ - 02234891, 4,418.918 KČ včetně DPH, financování z dotace z IROP a
rozpočtu města dle důvodové zprávy

b) Snížení energetické nároČnosti bytového domu Cp. 193 Mladá Vožice - stavební
Šá,s,t, na základě Smlouvy o dílo mezi městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391
43 Mladá Vožice, IČ - 00252557 a DS - Drywal s. r. o., Za Hřištěm 302, 390 02
Tábor, lČ - 02234891, 4,893.745 KČ včetně DPH, financování z dotace z IROP a
rozpočtu města dle důvodové zprávy

C) Snížení energetické náročnosti bytového domu Cp. 180 Mladá Vožice, na základě
Smlouvy o dílo mezi městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá
Vožice, IČ - 00252557 a RE IN s. r. o., Herlošova 1626, 390 01 Tábor, IČ -
48109339, 4,599.058 včetně DPH, z toho rozšíření lékárny - 813.492,96 KČ,
financování z dotace z IROP a rozpočtu města dle důvodové zprávy

d) SníŽení energetické náročnosti bytového domu Cp. 193 Mladá Vožice - ÚT,
kotelna a plynová přípojka, na základě Smlouvy o dílo mezi městem Mladá Vožice,
Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice, IČ - 00252557 a REMONT - MV s. r. o.,
Náměstí obětí nacismu 705, 391 43 Mladá Vožice, IČ - 07708459, 1,499.988 KČ
včetně DPH, financování z dotace z IROP a rozpočtu města dle důvodové zprávy

e) Snížení energetické nároČnosti bytového domu Cp. 190 Mladá Vožice - ÚT,
kotelna a plynová přípojka, na základě Smlouvy o dílo mezi městem Mladá Vožice,



Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice, IČ - 00252557 a REMONT - MV s. r. o.,
Náměstí obětí nacismu 705, 391 43 Mladá Vožice, IČ - 07708459, 1,266.417 KČ
včetně DPH, financování z dotace z IROP a rozpočtu města dle důvodové zprávy

f) Stavební úpravy ulice Ronovská v Mladé Vožici, na základě Smlouvy o dílo mezi
městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice, IČ - 00252557 a
HES stavební s. r. o., Zelený pruh 95/9, 140 00 Praha 4, IČ - 28143213, 3,845.436,66
KČ včetně DPH, financování z rozpočtu města dle důvodové zprávy

g) Budova obČanské vybavenosti Radvánov, na základě Smlouvy o dílo mezi městem
Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice, IČ - 00252557 a
Františkem Stejskalem, Rodná 15, IČ - 46703641, 1,058.166,61 KČ včetně DPH,
financování z dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kaje a rozpočtu města
dle důvodové zprávy

h) Víceúčelové hřiště Mladá Vožice, financování formou poskytnutí při'spěvku formou
účelového daru TJ Sokol Mladá Vožice, IČ - 46630490 (investor akce a účastník
dotačního řízení) na spolufinancování akce realizované v rámci dotačního řízení
z MŠMT - výzva V3 sport, investice 2019/2020 v rámci programu 133 530 Podpora
materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, příspěvek města ve výši
2,910.000 KČ, dále dle důvodové zprávy

Usnesením Č. 45/2019
schvaluje:
dispozice s majetkem města Mladá Vožice (týkají se pozemků 1000/1 orná půda, 1010/9
trvalý travní porost), revokaci části usnesení č. 26 a)/2019 následovně:

· Darovaná část pozemků - K - obvyklá cena 537.560 KČ
· Sada přípojek pro pozemky - - obvyklá cena 409.852 KČ
· Úhrada rozdílu v obvyklých cenách p. K é městem

127.708 Kč

Usnesením Č. 46/2019
neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 1072/13 ostatní plocha-ostatní
komunikace v k. ú. Mladá Vožice o výměře cca 200 m2

Usnesením Č. 47/2019
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 1174/1 ostatní plocha-ostatní
komunikace v k. ú. Mladá Vožice o výměře cca 18 m2

Usnesením Č. 48/2019
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 234/2 ostatní plocha-jiná plocha
v k. ú. Noskov o výměře cca 250 m2

Usnesením Č. 49/2019
neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat v k. ú. Mladá Vožice:
pozemkovou parcelu č. 1060/10 orná půda o výměře 161 m2
pozemkovou parcelu č. 1060/9 orná půda o výměře 36 m2
a části : (přesné výměry budou stanoveny na základě oddělovacího geometrického plánu)
pozemkové parcely č. 1068/1 ostatní plocha-neplodná půda o výměře 106 m2
pozemkové parcely č. 1068/2 ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha o výměře 48 m2



pozemkové parcely č. 1068/8 ostatní plocha-neplodná půda o výměře 45 m2
pozemkové parcely č. 859/9 ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha o výměře 151 m2
pozemkové parcely č. 859/76 orná půda o výměře 2202 m2
pozemkové parcely č. 859/54 orná půda o výměře 359 m2

Usnesením Č. 50/2019
schvaluje:
smlouvu č. 1030052247/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím
povinným Městem Mladá Vožice, IČ 00252557 a budoucím oprávněný!n E.ON Distribuce,
a.s., IČ 28085400, F.A. Gerstnera 21512/6, České Budějovice 7, 370 01 Ceské Budějovice ve
věci zatížení pozemkové parcely č. 0253/4 v k. ú. Mladá Vožice umístěním kabelu NN
v rámci stavby ,,Mladá Vožice KNN". Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
jednorázovou úplatu 1000,- KČ

Usnesením Č. 51/2019
schvaluje:
smlouvu o zřízení věcného břemene č. TA-014330047199/001 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 na pozemkové parcele č. 460/1 v k.
ú. Radvanov u Mladé Vožice ve věci stavby ,,Dolní Kouty B přípojka nn"

Usnesením Č. 52/2019
schvaluje:
souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků mezi pozemky p. č. st. 28/4, st.
31/3, 40/1, 56/2, 1049/1 (vlastník město Mladá Vožice) a st. 28/3, st. 28/5, st. 30/2, st. 31/2,
1095, 1106 (vlastníci , st. 28/2, st. 29/4, 1100 (vlastník

), st. 29/2, 1049/8 (vlastník ), st. 29/1 (vlastníci
V ) všechny v k. ú. Stará Vožice, jak je vyznačeno v Geometrickém
plánu č. 131-1441/2017 z 8. října 2018 vypracovaném GK - Ing. Pavel Dvořáček, chýnovská
1917/9, Tábor

Usnesením Č. 53/2019
schvaluje:
podání žádosti o převod pozemků parc. č. 1126, 1129, 1130/2 v k. ú. Mladá Vožice pro
realizaci projektu - technická infřastruktura Sluneční III za podmínek stanovených Státním
pozemkovým úřadem (na základě jednání starosty a vedoucí Stavebního úřadu Městského
úřadu Mladá Vožice na Státním pozemkovém úřadu v českých Budějovicích)

Usnesením Č. 54/2019
schvaluje:
zveřejnit záměr prodat bytovou jednotku v domě Cp. 106, číslo bytu 7, obálkovou metodou
s minimální cenou 147.218 KČ

Usnesením Č. 55/2019
schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 9 dle předloženého návrhu

Usnesením Č. 56/2019
schvalu je:



prodej a uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím Městem Mladá Vožice, IČ 002525557 a
kupujícím , , 391 43 Mladá Vožice ve věci prodeje
pozemkové parcely . 454/2 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 187 m2 k. ú. Radvanov u
Mladé Vožice oddělené dle GP 121-123/2018 ze dne 3. 6. 2019, a to se všemi právy a
povinnostmi za dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem Jana Peška č. 82-
46/19 ze dne 20. 6. 2019 ve výši 25 250,- KČ (sepsání kupní smlouvy hradí prodávající,
znalecký posudek, správní poplatek za vklad do KN a daň z nabytí nemovitých věcí hradí
kupující)

Usnesením Č. 57/2019
bere na vědomí:
Schválený závěrečný účet DSO Mikroregionu Venkov za rok 2018 spolu se zprávou o
hospodaření za rok 2018

Usnesením Č. 58/2019
schvaluje:
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice dle
návrhu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice
Kaltounka

předloženého
Ing. Milana

V Mladé Vožici dne 24. června 2019

Starosta Mgr. Jaroslav větrovský Místostarosta Václav slabý


