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USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 9. 9. 2019 v zasedací síni

Městského úřadu v Mladé Vožici

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

Usnesením Č. 59/2019
a) bere na vědomí:

Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 5. zasedání Zastupitelstva města Mladá
Vožice (21. - 26. zasedání)

b) schvaluje:
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice dle předloženého
návrhu:

- kontrola Vožická majetková s. r. o, IČ - 28142721 - 26. 6. 2019
- kontrola město Mladá Vožice, IČ - 00252557 - 17. 7. 2019
- kontrola ZŠ a MŠ Mladá Vožice, IČ - 709419012 - 30. 8. 2019

Závěr: bez vad a tudíž bez doporuČení k nápravě

Usnesením Č. 60/2019
schvaluje:
budoucí směnu pozemků a vlastní smlouvu o smlouvě budoucí směnné uzavřenou mezi
městem Mladá Vožice a (id. '/2), ,
a (id. 1/2), , ve věci směny pozemků
oddělených na základě Geometrického plánu č. 1207-195/2015 ze dne 18. 12. 2015 a zároveň
na základě dohody obou stran směny dílů vzniklých změnou průběhu hranic odlišně od tohoto
geometrického plánu.
Jedná se o majetkové vypořádání pozemků v nové lokalitě pro výstavbu RD Mladá Vožice
Sluneční II.

Usnesením Č. 61/2019
schvaluje:
budoucí koupi pozemků a vlastní smlouvu o budoucí kupní smlouvě uzavřenou mezi městem
Mladá Vožice a (id. !/2), , a

(id. Y2), 413, ve věci budoucí koupě
pozemků - dílu o výměře cca 565 m2 odděleného od pozemkové parcely č. 1000/1 a dílu o
výměře cca 643 m2 odděleného od pozemkové parcely č. 1010/9 vše v k. ú. Mladá Vožice pro
výstavbu místní komunikace.
Jedná se o majetkové vypořádání pozemků v nové lokalitě pro výstavbu RD Mladá Vožice
Sluneční II.

Usnesením Č. 62/2019
schvalu je:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 295/12 ostatní plocha - neplodná půda
v k. ú. Mladá Vožice o výměře cca 120 m2



Usnesením Č. 63/2019
neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 716/1 vodní plocha - rybník v k. ú.
Noskov o výměře cca 70 m2

Usnesením Č. 64/2019
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 234/2 ostatní plocha - jiná plocha
v k. ú. Noskov o výměře cca 350 m2

Usnesením Č. 65/2019
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. 66/2019
neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 58/8 orná půda v k. ú. Blanice u Mladé
Vožice o výměře 13 173 m2, příp. jeho části o výměře cca 3200 m'

Usnesením Č. 67/2019
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 497/3 orná půda v k. ú. Běleč u Mladé
Vožice o výměře 375 m2

Usnesením Č. 68/2019
schvaluje:
zveřejnění záměru darovat pozemkovou parcelu č. 1174/35 ostatní plocha-silnice o výměře
2095 m2 v k. ú. Mladá Vožice oddělenou od pozemkové parcely č. 1174/1 ostatní plocha-
ostatní komunikace obě v k. ú. Mladá Vožice dle Geometrického plánu č. 1254-802/2017 ze
dne 9. dubna 2018, a to Jihočeskému kaji do jeho vlastnictví

Usnesením č. 69/2019
schvaluje:
prodej a uzavření kupní smlouvy č. 11272019A mezi prodávajícím Městem Mladá Vožice, IČ
002525557 a kupujícím E.ON Distribuce,a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370
01 České Budějovice ve věci prodeje pozemkové parcely č. 1000/84 orná půda o výměře 32
m' k. ú. Mladá Vožice oddělené dle GP č. 1254-569/2018 ze dne 28. června 2018, a to se
všemi právy a povinnostmi za dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing.
Pavlem Balounem č. 2351-4/2019 ze dne 28. 4. 2019 ve výši 3 440,- KČ (sepsání kupní
smlouvy, znalecký posudek, správní poplatek za vklad do KN a daň z nabytí nemovitých věcí
hradí kupující)

Usnesením Č. 70/2019
schvaluje:
prodej a uzavření kupní smlouvy č. 11272019B mezi prodávajícím Městem Mladá Vožice, IČ
002525557 a kupujícím E.ON Distribuce,a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370
01 České Budějovice ve věci prodeje pozemkové parcely č. 1119/140 orná půda o výměře 35
m' k. ú. Mladá Vožice oddělené dle GP č. 1260-568/2018 ze dne 6. června 2018, a to se
všemi právy a povinnostmi za dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing.



Pavlem Balounem č. 2351-4/2019 ze dne 28. 4. 2019 ve výši 3 540,- KČ (sepsání kupní
smlouvy, znalecký posudek, správní poplatek za vklad do KN a daň z nabytí nemovitých věcí
hradí kupující)

Usnesením č. 71/2019
schvaluje:
souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků mezi pozemky p. č. 56/2, 1049/1,
1049/11 (vlastník město Mladá Vožice) a st. 27, 55/1, 55/2, 56/3 (vlastník a
56/3 (vlastník a st. 25, 55/3 (vlastník a st. 24, 53 (vlastník

. všechny v k. ú. Stará Vožice, jak je vyznačeno v Geometrickém plánu č.
186-6/2019 vypracovaném Geodetickou kanceláří Tábor spol. s r.o., Bydlinského 2474, 390
02 Tábor

Usnesením č. 72/2019
schvaluje:
zahájení řešení a zadání geometrického zaměření nevypořádaných pozemků pod silnicemi II.
a III. třídy mezi dosavadním vlastníkem Městem Mladá Vožice a budoucím vlastníkem
T : 1_ _ V _ _ l r l '
JlllOCěSK"Jřň Krajem:

.silnice kastastrální území parcel výměr majitel cen po"n.
a a a

ll/137 Blanice u Mladé Vožice 392/1 5117 Město Mladá Vožice oddělit silnici za moste
11/137 Stará Vožice 1093 1615 Město Mladá Vožice celá
M/0034 Stará Vožice 1066 16893 jihočeský kraj špatný zákres v katastrě
1 mapě nechat prověřit - ol

pole Města
(p.č. 716 a 720)

ll/137 Mladá Vožice 1221 26244 jihočeský kraj oddělit chodníky Táborskí
na křižovatku Milady

Jungmanové
11/137 Mladá Vožice 1174/1 39407 Město Mladá Vožice oddělit silnici 11/137 a 11/
11/137 Mladá Vožice st. 35/1 815 Město Mladá Vožice oddělit silnici
11/137 Mladá Vožice 1222 5443 Město Mladá Vožice celá
11/124 Mladá Vožice 1202 17950 jihočeský kraj oddělit chodníky

Geometrické zaměřenízadá a uhradíjihočeský kraj.

Usnesením č. 73/2019
schvalu je:
k realizaci a financování:
Oprava kanalizace, vodovodu a komunikace Zahradní ulice, na základě Smlouvy o dílo
mezi městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice, IČ - 00252557 a PL
beko s. r. o., Chýnovská 2293, 390 02 Tábor, IČ - 28076826, 6,792.545,10 KČ bez DPH,
obnova vodovodu a kanalizace hrazena z Fondu obnovy vodohospodářského majetku, obnova
komunikace hrazena z rozpočtu města Mladá Vožice

Usnesením č. 74/2019
schvalu je:



Smlouvu o dílo mezi městem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice, IČ -
00252557 a Ing. Pavlem Doušou - Projektová a inženýrská kancelář, Luční 335, 390 03
Tábor, IČ — 10325123, zhotovení dokumentace pro územní řízení na akci ,,Vodárenská
soustava Mladovožicko", 950.000 KČ bez DPH

Usnesením Č. 75/2019
schvalu je:

a) poskytnutí finanční darů jako ohodnocení volnočasových aktivit pro občany města
následovně:

- JK Mladá Vožice - 49.000 KČ
- CK Mladá Vožice - 49.000 KČ
- Divadelní soubor Voživot - 20.000 KČ
b) dotaci poskytnutou TJ Sokol Mladá Vožice - skutečné náklady spojené s provozem

všech mládežnických družstev hrající v pravidelné soutěži + 49.000 KČ a zároveň
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Mladá
Vožice a TJ Sokol Mladá Vožice, IČ 46630490

Usnesením Č. 76/2019
schvalu je:
rozpočtové opatření č. 12 dle předloženého návrhu

V Mladé Vožici dne 9. září 2019

Starosta Mgr. Jaroslav větrovský Místostarosta

'
Václav Slabý


