
Město Mladá Vožice
Zápis

Z 6. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 9. září 2019 v zasedací síni
MěÚ Mladá Vožice
Přítomno — 14 členů městského zastupitelstva - viz prezenční listina
Omluveni - František Loudín
Hosté -
Program:

l) Úvod a zahájení
2) Zpráva o činnosti Rady města Mladá Vožice, Zpráva o činnosti Kontrolního

výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice
3) Sluneční II
4) Nemovitý majetek
5) Různé
6) Závěr

k bodu 1/
6. 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
Lubomír Mrázek a Jiří Volák - 12 pro, 2 se zdrželi. Dále starosta seznámil s návrhem
programu jednání, jež byl po dohodě s předsedou kontrolního výboru rozšíření o bod zpráva o
činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice - 14 pro.

k bodu 2/
Starosta Mgr. větrovský předložil zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice za období od
5. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (21. - 26. zasedání).
Předseda kontrolního výboru přednesl zprávu o proběhlých kontrolách - Vožická majetková
s. r. o., město Mladá Vožice a ZŠ a MŠ Mladá Vožice - bez závad a doporučení k nápravě.
Dále ve svém vystoupení vyzdvihl práci účetní Ludmily Blahožové - Vožická majetková a
ZŠ a MŠ.
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 59 a) b)/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 59 a) b)/2019

k bodu 3/
Starosta uvedl nutnost projednání 2 smluv pro dořešení přípravy majetkoprávních vztahů
k projektu technické infrastruktury Sluneční II. Připomenul, že celý projekt byl velmi
podrobně popsán pro jednání minulých zasedání městského zastupitelstva. Uvedl, že navrhuje
projednávání i hlasování o obou smlouvách současně, protože bez případného schválení jedné
ze smluv se projekt nemůže uskutečnit. Jedná se o smlouvy:

a) budoucí směnná smlouva — Sluneční II. +
b) budoucí kupní smlouva - Sluneční II. +

Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 60, 61/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 60, 61/2019

K bodu 4/
V bodu nemovitý majetek projednáno:

") Žádost o koupi podali manželé a , majitelé Pavlov čd
12. Jedná se o zaplocenou zahradu na Pavlově užívanou dlouhodobě ke své chalupě
Cp. 12, kterou koupili v minulosti od a už byla přjplocena kjejich
zahraděp. č. 306 v k. ú. Mladá Vožice. Nyní by chtěli napravit právní stav a zap/ocený
pozemek města odkoupit.
Bez diskuze
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Hlasováno o usnesení Č. 62/2019 - 14 pro, přijato usnesení č. 62/2019

b) Žádost o koupi podali manželé . a . ,
majitelé domu Cp. 11 v Chocově. Jedná se o koupi břehu obecního rybníka sousedícího
se zahradou p. č. 725 v k. ú. Noskov.
Vdiskuzi vystoupil zastupitel Milan Kaltounek, který podpořil návrh na neprodej části

pozemku z důvodu přístupu k rybníku.
Hlasováno o usnesení Č. 63/2019 - 13 pro, l se zdrŽel, přijato usnesení Č. 63/2019

C) Starosta navrhl spojit projednávání žádostí manželů a o prodej
pozemků v Noskově do společného projednávání a hlasovánl: protože jsou ekvivalentní
- bez přjpomínek zastupitelů Přjpomenul, že obdobným žádostem město nedávno u
jiných žadatelů vyhovělo
Bez diskuze

Hlasováno o usnesení Č. 64 a 65/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 64 a 65/2019

d) Žádost o koupi podal , , z důvodu výstavby
rodinného domu. Pozemek získalo město v roce 2010 od státu a je v územním plánu
Madě Vožice určen jako plochy bydlení venkovského charakteru (BV-N). Jedná se o
jednu z rozvojových ploch pro přl>adné rozvojové aktiviig města.
Bez diskuze

Hlasováno o usnesení č. 66/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 66/2019

e) Žádost o koupi podala jedna ze spoluvlastnic Šelmberského dvora .
. Na pozemku se nachází rezervoár vody (roubená studna) pro Šelmberský

dvůr a dle výpisu z KN lv č. 261 pro k. ú. Běleč u Mladé Vožice mají vlastníci dvora
manželé a předkupníprávo na tento pozemek.
Bez diskuze

Hlasováno o usnesení č. 67/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 67/2019

g Žádost o dar projevil jihočeský kraj z důvodu vlastnictví silnice 2. třídy na tomto
pozemku tvořícím průtah městem v místě Husova náměstí V souvislosti s vybudováním
přestupního terminálu a zaměřením všech ploch se oddělila ta část pozemku ležící pod
krajskou silnicí a JČK o ni projevil zájem.
Starosta zdůraznil pozitivní vztahy mezi městem a vedením Jihočeského kraje, kdy
vzájemná vypořádávání majetkových dispozic probíhajíformou darů.
Bez diskuze

Hlasováno o usnesení Č. 68/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 68/2019

g) Jedná se o prodej části pozemku p. č. 1000/3 v k. ú. Mladá Vožice v ulici VSuchdolci,
který si hodlá koupit společnost E. ON Distribuce,a.s. pro výstavbu nové kontejnerové
trafostanice. Pozemek byl schválen ke zveřejněni" záměru prodeje na 3. zasedání ZM
konaném dne 25. 2. 2019 a řádně vyvěšen na úřední desce MěÚ od 7. 3. 20/9 do 25.
3. 2019. Nyní se přistupuje k vlastní realizaci prodeje.
Starosta ocenil přestavbu trafostanice především z bezpečnostních důvodů a uvedl, že
město o jejípřestavbu dlouhodobě usilovalo.
Bez diskuze

Hlasováno o usnesení č. 69/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 69/2019

h) Jedná se o prodej části pozemku p. č. 1119//22 v k. ú. Mladá Vožice směrem na
Janov, který si hodlá koupit společnost E. ON Distribuce,a.s. pro výstavbu nové
kontejnerové trafostanice. Pozemek byl schválen ke zveřejnění záměru prodeje na 3.
zasedání ZM konaném dne 25. 2. 20/9 a řádně vyvěšen 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. 70/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 70/2019



i) Žádost o schválení souhlasného prohlášenípodala Geodetická kancelář Tábor spol.
s r. o. ajeho součástí bude GP pro průběh vyij'čené nebo vlastníky upřesněné hranice
pozemků a (y budou následně zapsány do KN dle příslušných kupních smluv mezi
vlastníky ve Staré Vožici a Městem Mladá Vožice.
Starosta opětovně upozornil na místní šetřenl: jež bylo k záležitosti uskutečněno.
Bez diskuze

Hlasováno o usnesení Č. 71/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 71/2019

j) zahájení řešení a zadání geometrického zaměření nevypořádaných pozemků pod
silnicemi II. a III. třídy mezi dosavadním vlastníkem Městem M7adá Vožice a
budoucím vlastníkem jihočeským. Starosta opětovně upozornil na vzájemná
vypořádávání majetkových vztahů mezi městem a jihočeským krajem.
Bez diskuze

Hlasováno o usnesení Č. 72/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 72/2019

K bodu 5/
I. Starosta předložil návrh na zařazení akce - obnova vodovodu a kanalizace, oprava

komunikace v Zahradní ulici k realizaci a jínancování Uvedl, že akce je
připravena z hlediska příslušných stavebních řízenl: výběrového řízení na
dodavatele stavby. Dále uvedl, že časová představa realizace stavby - obnova
vodovodu a kanalizace do konce roku. Na jaře příštího roku oprava komunikace.
Obnova vodovodu a kanalizace bude hrazena z Fondu obnovy vodovodu a
kanalizace, který je plněn z nájmu za užívání vodohospodářské infrastruktury
Vožickou majetkovou.
Bez diskuze

Hlasováno o usnesení Č. 73/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 73/2019

II. Starosta představil návrh smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro
územní řízení na vodovodnípřivaděč z Tábora do Mladé Vožice. Uvedl, že v rámci
průzkumu trhu bylo jednáno s dalšími projektan(y, zejména z regionu. Dále shrnul
dosavadní kroky, které již byly v rámci akce podniknuh - žádost o zařazení mezi
veřejně prospěšné stavby v rámci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje,
žádost o zařazení mezi akce v rámci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Jihočeského kraje. Dále uvedl, že o možnostech dotační podpory jednal i
s ministrem zemědělstvl: který sdělil, že právě napojení na soustavy bude ze strany
státu podporováno. O žádnou dotaci však nebude možno žádat bez platného
územního rozhodnutí. Dále uvedl, že o přlbravě akce pravidelnějednají starostové
okolních obcí a kprojektu se formou zpracovávané studie připojily i o obce mezi
Maďou Vožicí a Načeradcem. Závěrem požádal zastupitele o podporu, protože
jakýkoliv rozvoj města v budoucnu není možný bez bezpečného zásobování pitnou
vodou, kdy místní lokalitaje dle míněni' odborníkůjiž vyčerpána.
Bez diskuze

Hlasováno o usnesení Č. 74/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 74/2019

III. Starosta přednesl návrh na rozdělení jínančních prostředků pro spolky ve městě.
Vyzdvihljejich činnost a přínos pro život města.
Bez diskuze

Hlasováno o usnesení Č. 75/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 75/2019

IV.Starosta seznámil s návrhem rozpoČtového opatření, které re/7ektuje na schválená
usnesení zjednání městského zastupitelstva.
Bez diskuze

Hlasováno o usnesení č. 76/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 76/2019



Starosta vyzval v rámci bodu různé nejprve občany a poté zastupitele ke sdělení případných
podnětů - bez diskuze.
Slovo si tedy opět vzal starosta a podal informace:

l) Informoval o rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích - zhotovitel staveb
zateplení Cp. 379, 380 a DPS 111 je povinen dle rozhodnutí soudu zaplatit městu
všechny uplatněné částky. Starosta na základě textu rozsudku poděkoval za práci
technickému dozoru na stavbách Ing. Káškovi a místostarostovi za výbornou práci při
kontrolních dnech na stavbách, kdy byly průběžně podrobně zaznamenávány
problémy, jež jsou uvedeny v příslušném rozsudku

2) Informoval o senátní aktivitě, jež probíhá ve spolupráci se starostou města Tábor a
jedná se možné napojení severu okresu na D3

Jednání bylo ukončeno v 17.25 hodin

starosta Mgr7/' aroslav větrovský
l

Ověřovatelé zápisu:

Lubomír Mrázek
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V Mladé Vožici dne 9.

')
9. 19

místostarosta Václav S a ý


