
Město Mladá Vožice
Zápis

Z 5. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 24. června 2019 v zasedací
síni MěÚ Mladá Vožice
Přítomno — 12 členů městského zastupitelstva — viz prezenční listina
Omluveni - Pavel Flosman, Luboš Vávra, František Loudín
Hosté - Ing. Miloš Tůma - Singo
Program:

l) Zahájení a úvod
2) Zpráva o činnosti Rady města Mladá Vožice
3) Protokol z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice
4) Závěrečný účet města za rok 2018
5) Zařazení akcí k realizaci a financování
6) Sluneční II
7) Nemovitý majetek
8) Sluneční III
9) Různé
10)Závěr

k bodu 1/
5. 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
Milan Maršálek a Miroslava Kuklová - 11 pro, 1 nehlasoval. Dále starosta seznámil
s návrhem programu jednání - 12 pro.

k bodu 2/
Starosta Mgr. větrovský předložil zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice za období od
4. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (18. - 20. zasedání).

- Zastupitel Ing. Kaltounek - na minulém jednání zastupitelstva byl pochválen TJ
Sokol, jak tedy bude řešeno spolufinancování dotace na víceúčelové hřiště

- Starosta - formou účelového daru, na základě důvodové zprávy o investicích
- Zastupitel Ing. Kaltounek - kdo tvořil rozpočet a zda je běžné, že se vysoutěžená cena

zvýšila
- Starosta - rozpočet tvořil autor projektu Ing. Kášek a v současné době je běžné, že

nabídkové ceny mohu být nad projekčními cenami
Hlasováno o usnesení Č. 40/2019 - 12 pro, přijato usnesení Č. 40/2019

k bodu 3/
Starosta vyzval předsedu Finančního výboru k přednesení protokolu z jednání výboru.
Předseda Jiří Fáček shrnul všechna usnesení z jednání Finančního výboru ze dne 24. 6. 2019.

- Starosta - kolikáté jednání Finančního výboru se konalo v probíhajícím volebním
období

- Jiří Fáček - jednalo se o 4. zasedání
Hlasováno o usnesení Č. 41/2019 - 12 pro, přijato usnesení Č. 41/2019

K bodu 4/
Starosta navrhl sloučení jednání i hlasování o závěrečném účtu města za rok 2018 a účetní
závěrce města za rok 2018 - nikdo ze zastupitelů nebyl proti. K materiálům uvedl:

- Materiály byly vyvěšeny a zveřejněny dle zákona
- Materiály projednal Finanční výboru
- Hospodaření města bylo auditováno Krajským úřadem Jihočeského kaje - bez závad
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výši cca 13,2 mil KČ
- V současné době město splácí pouze 1 úvěr - na zateplení zdravotního střediska -

v příštím roce bude doplacen, splátky jsou hrazeny z nájmů za zdravotnická zařízení
v objektu

Bez diskuze
Hlasováno o usneseních Č. 42 a 43/2019 - 12 pro, přijato usnesení Č. 42 a 43/2019

k bodu 5/
Starosta seznámil s návrhem na zařazení akcí k realizaci a financování, odkázal na velmi
podrobnou důvodovou zprávu:

Akce k realizaci a financování
Důvodovou zprávu pro potřeby z. Zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice dne 24. 6. 2019 zpracoval
Mgr. Jaroslav Větrovský - starosta města Mladá Vožice

l) Snížení energetické náročnosti bytového domu Cp. 180 + rozšíření lékárny: předmětem akce je
zateplení fasády ze dvora, výměna oken a dveří v objektu, zateplení stropů, zateplení klenby ze sklepa,
výměna střešní krytiny, změna způsobu - lokální vytápění na plyn, kotlík v každém bytě, rozšíření
lékárny o prostor současné květinky

Návrh financování akce:
Cena - dle nabídky ve výběrovém řízení - RE In 4,599.058 KČ včetně DPH
Dotace z Integrovaného regionálního operačního 714.148 KČ
programu
Dotace z Jihočeského kraje na rozšíření lékárny 520.000 KČ
Z rozpočtu města 3,364.909 KČ
Technický dozor investora 54.450 KČ včetně KČ
Koordinátor BOZP 24.200 KČ stavební č.

12.200 KČ lékárna

2) Snížení energetické náročnosti bytového domu Cp. 190 - stavební část: předmětem akce je zateplení
fasády ze dvora, zatepleni stropů, výměna střešní krytina na dvorním traktu, výměna oken

Návrh financování akce:
Cena - dle nabídky ve výběrovém řízení - DS - 4,418.918 KČ včetně DPH
Drywall
Dotace z Integrovaného regionálního operačního 1,087.793 KČ
programu
Z rozpočtu města 3,331.124 KČ
Technický dozor investora 60.500 včetně DPH
Koordinátor BOZP 24.450 KČ

3) Snížení energetické náročnosti bytového domu Cp. 193 - stavební část: předmětem akce je zateplení
fasády ze dvora, zateplení stropů, výměna střešní krytina na dvorním traktu, výměna oken

Návrh financování akce:
Cena - dle nabídky ve výběrovém řízení - DS - 4,893.745 KČ včetně DPH
Drywall
Dotace z Integrovaného regionálního operačního 1,609.966 KČ
proEramu
Z rozpočtu města 3,283.778 KČ
Technický dozor investora 68.970 KČ včetně DPH
Koordinátor BOZP 25.540 KČ

4) Snížení energetické náročnosti bytového domu Cp. 193 - ústřední topení, kotelna, plynová
přípojka: předmětem akce je realizace centrální kotelny na plyn ve sklepních prostorech, kompletní
otopný systém

Návrh financování akce:
Cena - dle nabídky ve výběrovém řízeni - REMONT 1,499.988 KČ včetně DPH
Dotace z Integrovaného regionálního operačního 384.941 KČ
programu
Z rozpočtu města 1,115.046 KČ
Technický dozor investora Viz. stavební část
Koordinátor BOZP 14.300 KČ



přípojka - předmětem akce je realizace centrální kotelny na plyn ve sklepních prostorech, kompletní
otopný systém

Návrh financování akce:
Cena - dle nabídky ve výběrovém řízení - REMONT 1,266.417 KČ včetně DPH
Dotace z Integrovaného regionálního operačního 325.512 KČ
programu
Z rozpočtu města 940.904 KČ
Technický dozor investora Viz. stavební část
Koordinátor BOZP 12.660 KČ

6) Víceúčelové hřiště Mladá Vožice - předmětem akce je odbagrování svahu k provozovně technické
skupiny - výstavba opěrné zdi, výstavba sociálního zázemí - 2 šatny, WC, sprchy, realizace nové umělé
trávy v celé hrací ploše, nové oplocení, osvětlení pro večerní využití sportoviště

Návrh financování akce:
Cena - dle nabídky ve výběrovém řízení - VYSSPA s. 7,381.624 KČ včetně DPH
r. o., Plzeň
Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 4,598.230 Kč
Z rozpočtu města 2,896.594 KČ
Technický dozor investora 66.550 včetně DPH
Koordinátor BOZP 34.600 KČ

7) Oprava povrchů Ronovská ulice - předmětem akce je oprava povrchu komunikace po rozsáhlé
rekonstrukci kanalizace. Na řešení povrchů a dopravní situace je zpracován projekt autorizovaným
projektantem dopravních staveb

Návrh financování akce:
Cena - dle nabídky ve výběrovém řízení - HES 3,845.436 KČ včetně DPH
Dotace
Z rozpočtu města Plně z rozpočtu města
Technický dozor investora 30.250 KČ včetně DPH
Koordinátor BOZP 21.500 KČ

8) Budova občanské vybavenosti Radvánov - předmětem je celková oprava budovy včetně střešní
krytiny, vestavba sociálního zařízení, napojení na vodovod, kanalizace a elektriku, elektrické zvonění
ve zvoničce, nové vstupní dveře, nová okna, okopání a odvodnění objektu

Návrh financování akce:
Cena - dle nabídky ve výběrovém řízení STEJSKAL 1,058.166 KČ včetně DPH
Dotace z Programu obnovy venkova JČ. kaje 220.000 Kč
Z rozpočtu města 838.166 KČ
Technický dozor investora 14.520 včetně DPH
Koordinátor BOZP 12.100 KČ

9) Oprava ká nalizace, vodovodu a kom unikace Zah radní ulice — obnova vodohospodářské
infřastruktury, následná oprava povrchu komunikace - v jarních měsících roku 2020

Návrh financování akce:
Cena - dle nabídky ve výběrovém řízení PL BEKO 8,218.979 KČ včetně DPH
Nájem za vodohospodářskou infirastrukturu 2,709.739 bez DPH DPH se uplatňuje
Z rozpočtu města Objekt komunikace - viz

rozpočet 2020
Technický dozor investora 72.600 KČ včetně DPH
Koordinátor BOZP 42.300 KČ

Dále starosta uvedl, že komě oprav Zahradní ulice - probíhá odvolací lhůta k výběrovému
řízení, lze všechny připravené akce zařadit k realizaci a financování.
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 44/2019 - 12 pro, přijato usnesení Č. 44/2019

k bodu 6/
Starosta shrnul koky z minulého jednání městského zastupitelstva a uvedl, že došlo
k opětovnému jednání s panem Kučerou, kdy je nutno vyřešit vzniklou odchylku od cen -
odchylka ve výši 127.708 KČ byla v jeho neprospěch. Starosta navrhl, na základě dalšího
jednání s panem , odchylku vyřešit doplacením rozdílového částky.



~protože na minulém jednání bylo sděleno, že je vše projednáno
- Starosta — věří, že jde o definitivní vyřešení, ale slíbit toto opravdu nelze

Hlasováno o usnesení Č. 45/2019 - 12 pro, přijato usnesení Č. 45/2019

k bodu 7/
Starosta vyzval k nahlížení do materiálů týkajících se nemovitého majetku. Projednáno:

· Žádost o koupi podali manželé a . , kteří
koupili sousední parcely p. č. 1072/65 a 1072/67 v k. ú. Mladá Vožice. Jedná
se o pruh mezi těmito pozem» a ulicí Pacovská. Jako důvod ke koupi je zčásti
i požadavek E. ON Distribuce a.s. k položení kabelu NN a pilíře - napojení
kjejich stavebním pozemkům. Ale to lze realizovat i na pozemku města a
uzavřít smlouvu o věcném břemenu.

· Starosta přednesl návrh městské rady - žádosti nevyhovět, zelené pruhy okolo
domů město běžně neprodává, problémy se vsaky deštbvých vod dalších
obyvatel lokality

· Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 46/2019 - 12 pro, přijato usnesení Č. 46/2019

· Žádost o koupi podala majitelka domu Cp. 154 v ulici Onešova v M. Vožici. Jedná se
o koupi předzahrád» a přístupu do sklepa domu, které užívali už bývalí majitelé, od
kterých dům žadatelka koupila v roce 2006 a stará se o ně a proto by pozemek chtěla
koupit.

· Starosta přednesl návrh městské rady - žádosti vyhovět.
· Bez diskuze

Hlasováno o usnesení č. 47/2019 - 12 pro, přijato usnesení Č. 47/2019

· Žádost o koupi podala spolumajitelka rekreační chajý č. ev. 100
v chatové osadě v Noskově. Pozemek sousedí sjejím pozemkem p. č. 234/15

v k. ú. Noskov a užívala by jej pro potřeby chaity, nyní na něm má postavenu pergolu.
Části téhož pozemku p. č. 234/2, které užívali, město obdobně prodalo manželům

a .
" Starosta - uvedl, že na místě se bylo vedení města jgzicky podívat, prezentoval

návrh městské rady žádosti vyhovět
" Bez diskuze

Hlasováno o usnesení Č. 48/2019 - 12 pro, přijato usnesení Č. 48/2019

· Žádost o koupi podala společnost SINFO, spol. s r. o. vlastníci' v sousedství
výrobní areál na výrobu polyuretanových výrobků z důvodu rozvoje jírmy a vymístění
venkovního vedení VN a TS z areálu společnosti.

· Starosta — uvedl, že byla provedena lustraci dotčených pozemků a jsou uváděny
v monitorovacích zprávách k dotačnímu řízení na bazén, mohlo by tedy dojít ke
komplikacím v přl>aděpřevodu.

· Ing. Tůma - velmi podrobně shrnul obsah a motivaci kpodánížádosti - rozvojjírmy
Hlasováno o usnesení Č. 49/2019 - 12 pro, přijato usnesení Č. 49/2019

· Jedná se o akci E. ONDistribuce a.s. na Voračického předměstípřlí'ojka nn
k zahradě . Pro povolení stavby potřebuje schválení smlouvy od vlastníka
místní komunikace. Při loňské rekonstrukci ulice byla položena pro tuto přl>ojku už
chránička do země. Bez diskuze

Hlasováno o usnesení č. 50/2019 — 11 pro, 1 zastupitel nehlasoval, přijato usnesení Č.
50/2019

" Jedná se už schválenou a zrealizovanou akci E. ONu v Dolních Koutech —
přli'ojku NNpro zemědělskou stavbu z čn . Nyní se
přistupuje k zapsánípráva věcného břemene. Bez diskuze

Hlasováno o usnesení Č. 51/2019 - 12 pro, přijato usnesení Č. 51/2019
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Pavel Dvořáček Tábor ajeho součástí bude GP pro průběh vy(yčené nebo vlastníky
upřesněné hranice pozemků a jy budou zapsány do KN dle příslušných kupních smluv
mezi vlastníky ve Staré Vožici a Městem M7adá Vožice. Bez diskuze

Hlasováno o usnesení Č. 52/2019 - 12 pro, přijato usnesení Č. 52/2019

k bodu 8/
Starosta uvedl možnost požádání o převod pozemků od Státního pozemkového úřadu pro
možnost realizace technické infřastruktury Sluneční III. Převod již nebude moci být
realizován formou bezúplatného převodu, ale na základě příslušných pravidel SPÚ. Bude
nutno jako kompenzaci nabídnout směny pozemků a finanční vyrovnání rozdílu odhadních
cen. Jedná se však o strategické území pro další rozvoj města.
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení č. 53/2019 - 12 pro, přijato usnesení Č. 53/2019

k bodu 9/
v bodu různé projednáno:

l) Starosta přednesl návrh na prodej volné bytové jednotky v Cp. 106. Navrhl volný byt
prodat obálkovou metodou s minimální cenou ve výši, za kterou byl byt nabízen
stávajícímu nájemníkovi v rámci privatizaci bytového fondu

- Zastupitel Ing. Kaltounek - v návaznosti na zprávu o činnosti rady, kde byla žádost o
výměnu bytu. Zda jde tedy o snahu vyměnit vybydlený byt za jiný

- Starosta - výměna byla nepodpořena z důvodu právě privatizace bytu třetí osobě
Hlasováno o usnesení Č. 54/2019 - 12 pro, přijato usnesení Č. 54/2019

2) Starosta přednesl návrh rozpočtového opatření, kde na příjmové straně jsou obsaženy
příjmy dotací - POV na budovu v Radvánově a část dotace na rozšíření lékárny. Na
výdajové straně realizace a financován akcí, které byly schváleny na jednání
zastupitelstva
Bez diskuze

Hlasováno o usnesení Č. 55/2019 - 12 pro, přijato usnesení Č. 55/2019

3) Starosta požádal o projednání schválení prodeje pozemku v Radvánově, záměr byl
schválen. Jedná se o prodej části pozemku - komunikace v Radvanově u rodinného
domu Cd. 25, kde je zřízena předzahrádka a vstup do domu. Pozemek byl schválen ke
zveřejnění záměru prodeje na 25. zasedání ZM konaném dne 28. 5. 2018 a řádně
vyvěšen na úřední desce MěÚ od 7. 6. 2018 do 25. 6. 2018. Nyní se přistupuje
k vlastní realizaci prodeje.
Bez diskuze

Hlasováno o usnesení Č. 56/2019 - 12 pro, přijato usnesení Č. 56/2019

4) Místostarosta předložil k projednání materiál o závěrečném účtu a účetní závěrce DSO
Mikroregionu Venkov
Bez diskuze

Hlasováno o usnesení Č. 57/2019 - 12 pro, přijato usnesení Č. 57/2019

5) Předseda Kontrolního výboru Ing. Kaltounek vznesl dotaz, zda má plán výboru rozdat
zastupitelům, či ho přečíst. Zároveň uvedl, že podle něho není nutno plán výboru
schvalovat v zastupitelstvu. Také připomenul emailovou korespondenci se starostou,
kde ho žádal o schválení plánu výboru

- Starosta - sdělil, že klub zastupitelů ,,Nezávislí 2018" podpoří schválení plánu
Kontrolního výboru v jakékoliv podobě, hlavně vyzval několikráte k činnosti výboru.
Zprávy Kontrolního výboru totiž bývají součástí hodnocení města, kdy právě
nečinnost (v tomto případě již osmiměsíční) může znamenat případné komplikace
v dotačních řízeních. Také připomenul, že on osobně nemá žádnou kompetenci plán
Kontrolního výboru schvalovat, ale po konzultaci s právním zástupcem města tato
pravomoc náleží právě městskému zastupitelstvu

- Předseda Kontrolního výboru Ing. Kaltounek přednesl ústně plán činnosti Kontrolního
výboru

Hlasováno o usnesení Č. 58/2019 - 12 pro, přijato usnesení Č. 58/2019



Jednání bylo ukončeno v 17.30 hodin

starosta Mg'. !9 6'iav
Ověřovatelé zápisu:

V MladéVožici dne24. 6. l'

větrovský místostarosta Václav sl'?bý

Miroslava Kuklová
Milan Maršálek q

'\ I
'í!


