
Město Mladá Vožice
Zápis

Ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 2. prosince 2019 v zasedací
síni MěÚ Mladá Vožice
Přítomno — 14 členů městského zastupitelstva - viz prezenční listina
Omluveni — Pavel Flosman
Hosté -
Program:

l) Úvod a zahájení
2) Zpráva o činnosti Rady města Mladá Vožice
3) Protokol z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice
4) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice
5) Vodné a stočné pro rok 2020
6) Vyhláška - systému odpadového hospodářství
7) Rozpočet města pro rok 2020
8) Změna vyhlášek
9) Nemovitý majetek
10)Různé
11)Závěr

k bodu 1/
7. 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
MVDr. Ladislav Pavlík a František Loudín MBa - 11 pro, 1 se zdržel, l nehlasoval. Dále
starosta seznámil s návrhem programu jednání, - 13 pro.
Bodu l) jednání nebyl ještě přítomen zastupitel Lubomír Mrázek.

k bodu 2/
Starosta Mgr. větrovský předložil zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice za období od
6. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (27. - 33. zasedání).

- Zastupitel ing. Milan Kaltounek - požádal o podrobnosti k Dohodě o zmocnění mezi
městem afirmou OK GROUP

- Starosta — město disponuje mnoha pojistnými smlouvami, n' přibývají v souvislosti
s novými povinnostmi pojišt'ovat opravený či nový majetek. V rámci spolupráce dojde
k auditu pojistných smluv, zdarma

- Zastupitel Ing. Milan Kaltounek - opětovně dochází k výměně povrchu na Sokolském
hřišti

- Starosta - dochází k výměně umělé trávy, která je původní od počátku vzniku hřiště,
pouze byla opravována, její životnost všakjiž doběhla

- František Loudín - proč nebyly na nové umělé trávě zrealizovány lajny na nohejbal a
tenis

- Starosta - budou na novém hřišti v prostoru tenisových kurtů a dále rovněž z důvodu
malé využitelnosti nalajnovaných hřišt' v minulosti

- Zastupitel Ing. Milan Kaltounek - vývoj okolo stavby víceúčelového hřitě
- Starosta - ze strany TJ Sokol došlo k vypovězení smlouvy o dílo. Stejně tak došlo i

k vypovězení smlouvy ze strany zhotovitele. Představy o provádění a jínancování akce
mezi investorem a zhotovitele se ukázaly naprosto rozdílné. Dotace byla vrácena na
MŠMT, došlo k opětovnému podánížádosti o dotačníprostředky na rok 2020

Hlasováno o usnesení Č. 77/2019 - 13 pro, přijato usnesení Č. 77/2019
Bodu 2) jednání nebyl ještě přítomen zastupitel Lubomír Mrázek.



k bodu 3/
Předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice přednesl závěry z jednání
výboru ze dne 2. 12. 2019:

a) Schválit výši vodného a stočného dle předloženého návrhu
b) Schválit Vyhlášku k odpadovému hospodářství pro rok 2020 dle předloženého návrhu
c) Schválit rozpočet města Mladá Vožice pro rok 2020 dle předloženého návrhu

Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 78/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 78/2019

k bodu 4/
Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice přednesl závěry z kontrol -
kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva města - 16. 10. 2019, kontrola závěrečného
účtu pro rok 2018 - 6. 11. 2019. výbor dle slova předsedy neshledal závad
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 79/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 79/2019

k bodu 5/
Starosta shrnul způsob konstrukce ceny vodného a stočného. Město je v roce 2020 naposledy
povinno dodržovat ceny dle finanční analýzy, jež byla povinnou přílohou k dotačnímu řízení
na opravu ČOV. Přestože existovala snaha cenu pro rok 2020 nezvyšovat, vzhledem
k mantinelům finanční analýzy toto není možné - možno je bez rizika korekcí dotace schválit
cenu na 90 % ceny dotace dle finanční analýzy — toto je také zastupitelstvu navrženo.
Finanční dojde ke zvýšení ceny o cca 1,50 KČ bez DPH. Skutečná cena pro spotřebitele se ale
od května sníží v důsledku snížení sazby DPH na vodné a stočné.
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 80/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 80/2019

k bodu 6/
Starosta přednesl návrh vyhlášky o systému odpadového hospodářství. Zejména připomenul
fungující systém ,,od dveří ke dveřím" a zvýšený objem vytříděného odpadu. Rovněž sdělil,
že při schvalování záměru projektu ,,od dveří ke dveřím" bylo dohodnuto, že se po čase sníží
četnost svozu komunálního odpadu. V návrhu vyhlášky je tedy obsaženo, že i v Mladé Vožice
se bude komunální odpad svážet pouze l x za dva týdny, a proto by se částka pro občany
Mladé Vožice měla snížit na cenu pro místní části - tedy 650 Kč/poplatník.
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 81/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 81/2019

k bodu 7/
· Starosta informoval o zařazení projektu půdní vestavby 3 nových odborných učeben

nad II. stupněm ZŠ mezi projekty k financování. Uvedl, že celková výše projektu činí
cca 17,7 mil KČ. Tuto částku bude nutno nejprve předfinancovat, poté bude 90 %
pokryto z dotace, zbytek z rozpočtu města. Na celou akci navrhuje městská rada
uzavřít úvěrovou smlouvu s Komerční bankou.

Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 82/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 82/2019

· Starosta připomenul zákonnou povinnost disponovat dokumentem Střednědobý
rozpočtový výhled, vždy na následující 2 roky po roce od schváleného rozpočtu.
Zejména upozornil na tendenci k neodůvodněnému zvyšování provozních výdajů.

Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 83/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 83/2019

· Starosta předložil návrh rozpočtu pro rok 2020. Připomenul, že dle zákonných
požadavků visel na úřední desce (nebyly žádné připomínky), projednala ho rada
města, finanční výbor. Sdělil, že rozpočet je koncipovaný jako schodkový, kdy
schodek je vytvořen financováním akce ve škole, je kryt úvěrem. Dále připomenul, že
z rozpočtu pro rok 2020 bude nutno dofinancovat akce započaté již v roce 2019 -
povrch ulice Zahradní, projektovou dokumentaci napojení na vodohospodářskou
soustavu. V roce 2020 půjde prioritně o spolufinancování pečovatelských bytů na



" ^hřiště v případě úspěchu v dotačním řízení z MŠMT. Dále sdělil, že příjmy jsou
navrhovány velmi konzervativně.

- Zastupitel Ing. Milan Kaltounek - opětovně vznesl dotaz na hospodaření v lesích,
zejména, zda docházíijiným těžbám, než kůrovcovým

- Starosta a místostarosta — téměř jistě se těží pouze kůrovcové dřevo a o hospodaření
v lesích obdržípan zastupitel písemnou zprávu od OLH

- Starosta př[pomenu1 vyšší výdaje v kapitole lesů, zejména v důsledku nutné
zalesňování vytěžených částí lesů

- Zastupitel Jiří Volák - vyjádřil podiv nad značnou částkou v kapitole městská
knihovna, 1,6 mil KČ

- Starosta vysvětlil, že jde o mzdy všech pracovnic, režie budovy, nákup nových knih
- Zastupitel František Loudín - vznesl dotaz nad při)'mem z hazardu, který je ve městě

zakázán
- Starosta -jde zřejmě o příjem, jenžpřerozděluje stát

Hlasováno o usnesení Č. 84/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 84/2019

· Zastupitelé disponovali písemným návrhem usnesení z jednání. Dle návrhu mělo
následovat projednávání návrhu rozpočtové změny č. 16. Starosta navrhl přesunutí na
konec jednání, až budou známy výsledky jednání z majetkoprávních vypořádáních,
nikdo ze zastupitelů nevznesl protinávrh.

Bez diskuze

k bodu 8/
· Starosta přednesl návrh vyhlášky o místním poplatku ze psů. Uvedl, že došlo ke

změně zákona o místních poplatcích, proto je nutno i další vyhlášky upravit. Dále
z návrhu připomenul sjednocení sazby v místních částech a ve městě.

- Zastupitel František Loudín - chtěl objasnit konstrukci ceny v rodinných domech
- Starosta vysvětlil, že se odvi)'í od základní cenyformou slevy

Hlasováno o usnesení Č. 86/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 86/2019

· Starosta přednesl návrh vyhlášky o poplatku za zábor veřejného prostranství,
připomenul její účel - prodejci, kolotoče

Hlasováno o usnesení Č. 87/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 87/2019

k bodu 9/
" Žádost o koupi podal Čestmír Adam, majitel rodinného domu Pavlov čn 16

stojícího naproti. Požadovaný pozemekje však pozemní místní komunikací - částečně
zaasfaltovanou, po níž se jezdí a na nezaasfaltované části chce postavit garáž a
parkovací místo.
Návrh je pozemek neprodávat z důvodu možných budoucích kolizí např. při opravě
komunikace, o řešeníparkování možno jednat dále jiným způsoby.

be: diskuze

Hlasováno o usnesení Č. 88/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 88/2019

· Žádost o koupi podali spolumajitelé sousedního pozemku p. č. 231/9 v k. ú.
Radvanov u Mladé Vožice, kde vysázeli les. Pozemek se nachází pod polní cestou ve
vlastnictví města aje na něm umístěna voliéra na bažan(y.
Starosta přednesl návrh žádosti nevyhovět, nebot' jde o nepovolenou stavbu na
městskému pozemku a minulosti již byl podobný návrh řešen a z důvodu možných
precedentních případů nebylo vyhověno.
Zástupce žadatele - jde o dočasnou stavbu, připomenul motivaci - odchov bažantů a
také skutečnost, že pozemek nebyl využíván a sloužiljako skládka
Zastupitel Jaromír Dvořák - není možno si zabrat pozemek jen proto, že je volný,
poabořil návrh staros(y
Zastupitel František Loudín - vyjádřil přání se ještě na místo dojet podívat
Starosta -proto obdržel zastupitel materiály v přestihu, aby se mohl připravit
Starosta navrh odložení rozhodnutí tak, aby si všichni ještě mohli doplít informace
k rozhodování ve věci



m W

· Žádost o koupi podala Jana Smetanová, majitelka sousední chajy č. cv. 099
v Noskově. Jedná se o koupi obecního pozemku, který dlouhodobě užívá a chtěla by
napravit právní stav. Obdobně si žádali o odkup i její sousedé - majitelé chat manželé

a paní .
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 90/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 90/2019

· Žádost o koupi podali spolumajitelé rekreační chajý č. ev. 108 manželé a
v chatové osadě v Noskově. Pozemek navazuje na jejich pozem č.

209/15 k chatě a užívali by jej pro potřeby chajý. Pozemek se nachází pod hrází
rybníka Požár.

Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 91/2019 - 14 pro, přijato usnesení č. 91/2019

· Žádost o koupi podala majitelka sousedního rodinného
která při revizi KN zjistila, že části obecního pozemku po léta
k domu, a proto byje chtěla odkoupit.

Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 92/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 92/2019

domu Noskov čn 8,
užívali jako zahrady

· Žádost podali manželé vlastníci rodinného domu Cp. 9 ve
Staniměřicích, jehož zahrady s uvedenými pozemky sousedí. Pozemkyjako zahrady
takto užívala užpředchozí majitelka paní , od které chalupu koupili. Nyní
by chtěli napravit právní stav a pozemky odkoupit. Oba navazují na zahrady vjejich
vlastnictvL
Starosta přenesl návrh na oddělení žádosti na 2 části - zaplocenou části zveřejnit
kprodeji, druhý pozemek nezveřejňovat

Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 93/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 93/2019

· Potřeba zveřejnění záměru prodeje dílů vznikla
zahrádek ve Staré Vožici, kdy se přišlo ještě na nové ,, nesrovnalosti"
pozemků, kteréje třeba vypořádat.

Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 94/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 94/2019

oddělováním
u zaplocených

· Jedná se o realizaci prodeje pozemku v Chocově, jehož záměr prodeje byl řádně
zveřejněn na úřední desce MěÚ od 20. 9. 20/8 do 8. /0. 2019 a schválen na 27.
zasedání ZMdne 17. 9. 20/8.

Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 95/2019 - 13 pro, l se zdrŽel, přijato usnesení č. 95/2019

· Jedná se o realizaci prodeje pozemku ve Staré Vožici, jehož záměr prodeje byl
řádně zveřejněn na úřední desce MěÚ od 6. 3. 2019 do 22. 3. 2019 a schválen na 3.
zasedání ZM dne 25. 2. 2019. Kupní smlouva se př¢pravuje.

Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 96/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 96/2019

· Jedná se o realizaci prodeje pozemku ve Staré Vožici, jehož záměr prodeje byl
řádně zveřejněn na úřední desce MěÚ od 6. 3. 2019 do 22. 3. 20/9 a schválen na 3.
zasedání ZMdne 25. 2. 2019. Kupní smlouva se přjpravuje.

Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 97/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 97/2019

· Jedná se o realizaci prodeje pozemku u Šelmberského dvora, jehož záměr
prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce MěÚ od 12.9.209 do 30. 9. 2019 a
schválen na minulém 6. zasedání ZMdne 9. 9. 20/9. Kupní smlouva se př¢pravuje.
Zastupitel František Loudín -požádal o upřesněnípolohy pozemku, jenž se prodává.
Reaszoval starosta a Inst Malinová



· Jedná se o realizaci daru Jihočeskému kraji vlastníkovi silnice 2. třídy na tomto
pozemku tvořícím průtah městem v místě Husova náměstí Vsouvislosti s vybudováním
přestupního terminálu, a zaměřením všech ploch se oddělila ta část pozemku ležící
pod krajskou silnicí a JČK o ni projevil zájem. Záměr zveřejnění daru byl řádně
zveřejněn na úřední desce MěÚ od 12. 9. 2019 do 30. 9. 20/9 a schválen na 6.
zasedání ZMatně 9. 9. 2019.

Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 99/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 99/2019

· Jedná se majektové vypořádání stavby chodníku k IDSC s jihočeským krajem
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 100/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 100/2019

k bodu 10/
· Zastupitel Ing. Milan Kaltounek - opětovně hovořil o záměru odkanalizování a čištění

odpadních vod v Noskově
· Starosta - prioritně z místních částí bude nutno z hlediska čištění odpadních vod řešit

Starou Vožici - i z hlediska vyjádřeni' vodoprávního orgánu
· Zastupitel Františk Loudín - přestože řada zastupitelů o požadavku na instalaci

časomíry do sportvní haly Vi; přesto ho vznáší
· Starosta - skutečně o požadavku se Vi; musí se také prověřit technické možnosti

přjpojení
· Starosta - všem poděkoval za práci pro město v roce 2019 a popřál všem při)'emné

Vánoce a vše nejlepší v novém roce
· Na závěrjednáníještě zastupitelé hlasovali o návrhu rozpočtového opatření č. 16

Hlasováno o usnesení Č. 85/2019 - 14 pro, přijato usnesení Č. 85/2019

Jednání bylo ukončeno v 17.45 hodin

starosta r. Jaroslav

V Mladé Vožici dne 2. 12. 19

větrovský

Ověřovatelé zápisu:

MVDr. Ladislav avl'k
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Václav S;abý


