
USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 2. 12. 2019 v zasedací

síni Městského úřadu v Mladé Vožici

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

Usnesením Č. 77/2019
bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 6. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (27. -
33. zasedání)

Usnesením Č. 78/2019
schvaluje:
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice dle předloženého návrhu:

- Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva města Mladá Vožice - 16. 10. 2019
- Kontrola účetní závěrky města Mladá Vožice - 6. 11. 2019

Bez závad

Usnesením Č. 79/2019
schvaluje:
Protokol z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne 2. 12. 2019 dle
předloženého návrhu

Usnesením Č. 80/2019
schvalu je:
cenu vodného a stočného pro rok 2020 následovně:

- Vodné - 40,40 KČ
- Stočné - 28,40 KČ

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Usnesením Č. 81/2019
schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku města Mladá Vožice č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému
shroinažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesením Č. 82/2019
schvaluje:
přijetí úvěru na předfinancování akce ,,Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání ZŠ a
MŠ Mladá Vožice" ve výši 17.727.089,-KČ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o úvěru s Komerční
bankou, a.s., dle předložené nabídky

Usnesením Č. 83/2019
schvalu je:
Střednědobý výhled rozpočtu města Mladá Vožice pro roky 2021-2022 dle předloženého návrhu

Usnesením Č. 84/2019
a) schvaluje:
rozpočet města Mladá Vožice jako schodkový, schodek rozpočtu je kryt schválením přijetí úvěru na
předfinancování akce ,, Zlepšení podmínek pro technické a jaukové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá
Vožice", součástí rozpočtu je rozpočet sociálního fondu v částce příjmů i výdajů ve výši 328.128,-kč,
rozpočet fondu VHM v částce příjmů 2.400.000,-kč, v částce výdajů 953.000,-kč.

příjmy celkem v Částce: 74.678.409,-KČ



z toho: 48.3 16.000,-KČ příjmy daňové
14.076.414,-Kč příjmy nedaňové
12.285.995,-KČ zařazené přijaté transfery + převody mezi vlast. účty (tvorba a čerpání fondů)

výdaje celkem v Částce: 92.330.698,-KČ
z toho: 46.3 10.445,-Kč výdaje na provoz a údržbu

42.342.125,-kč výdaje na investice a opravy
3.678.128,-KČ převody mezi vlast. účty (tvorba a čerpání fondů)

financování v Částce: 17.652.289,-KČ (splátka úvěru, přijetí nového úvěru na předfinancování akce)
závazné ukazatele: 4.989.000,-KČ příspěvek na provoz PO Základní škole a Mateřské škole Mladá
Vožice (součástí jsou odpisy v částce 589.000,-KČ)

b) delegování pravomocí nad rámec schválených pravomocí v provádění rozpočtových opatření, dle
§ 102 odst. (2) písm. a) zák. 128/2000 Sb., v akt. znění, do 31. 12. 2019 zcela na Radu města
Mladá Vožice

Usnesením Č. 85/2019
schvaluje:
rozpočtové opatření č. 16 dle předloženého návrhu

Usnesením Č. 86/2019
schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku města Mladá Vožice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

Usnesením Č. 87/2019
schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku města Mladá Vožice č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství

Usnesením Č. 88/2019
neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 1186/4 ostatní plocha-ostatní komunikace v k. ú.
Mladá Vožice o výměře cca 60 m'

Usnesením Č. 89/2019
schvaluje:
odložení projednávání zveřejnění záměru prodat
neplodná půda v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice o
města Mladá Vožice

pozemkovou earcelu č. 231/21 ostatní plocha-
výměře 583 m" do příštího jednání Zastupitelstva

Usnesením Č. 90/2019
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 234/2 ostatní plocha-jiná plocha v k. ú. Noskov o
výměře cca 460 m'

Usnesením Č. 91/2019
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 207/2 ostatní plocha-jiná plocha
v k. ú. Noskov o výměře cca 160 ,n'

Usnesením Č. 92/2019
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 882/1 ostatní plocha-ostatní komunikace
v k. ú. Noskov o výměře cca 260 m'



Usnesením Č. 93/2019
a) schvaluje:

zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 895/2 lesní pozemek v k. ú. Janov u Mladé
Vožice o výměře cca 600 m'

b) neschvaluje:

zveřejnění záměru prodat část výměře o cca 500 m2 nebo celou pozemkovou parcelu č. 950/1
trvalý travní porost o výměře 1301 m2 v k. ú. Janov u Mladé Vožice

Usnesení Č. 94/2019
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 1049/1 díly ,,g+c"ostatní plocha-ostatní
komunikace o výměře 14 m' a část pozemkové parcely č. 56/2 díl ,,d" zahrada o výměře ll ,n' v k. ú.
Stará Vožice ve vlastnictví za pozemkovou parcelu č. 1049/1 ostatní plocha-ostatní
komunikace díly ,,g+c" o výměře 14 m2 a pozemkovou parcelu č. 56/2 díl ,,d" ostatní plocha-ostatní
komunikace o výměře 2 m' všechny v k. ú. Stará Vožice, jak je vyznačeno v Geometrickém plánu č.
186-6/2019 ze dne l. 11. 2019 vyhotoveném Geodetickou kanceláří Tábor s.r.o.

Usnesením Č. 95/2019
schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 716/3 ostatní plocha-jiná plocha v k. ú. Noskov a obci Mladá Vožice o
výměře 136 m' oddělené Geometrickým plánem č. 211-1272/2018 ze dne 10. června 2019 pod č.
l 10/2019 vypracovaným Geodetickou kanceláří Dvořáček s.r.o. do společného jmění manželů a

, oba bytem , , za kupní cenu 15 610,- KČ
stanovenou ve znaleckém posudku č. 82-47/19 znalce Jana Peška a uzavření kupní smlouvy

Usnesením Č. 96/2019
schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 1049/17 ostatní plocha-ostatní komunikace v k. ú. Stará Vožice
a obci Mladá Vožice o výměře 97 m' oddělené Geometrickým plánem č. 186-6/2019 ze dne 1. 11.
2019 vypracovaným Geodetickou kanceláří Tábor spol. s.r.o. do vlastnictví ,

, za kupní cenu 6 510,- KČ stanovenou ve znaleckém posudku č. 82-
69/19 ze dne 21. 11. 2019 znalce Jana Peška a uzavření kupní smlouvy

Usnesení Č. 97/2019
schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 1049/18 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 34 m2 v k. ú. Stará
Vožice oddělené Geometrickým plánem č. 186-6/2019 ze dne l. 11. 2019 vypracovaným Geodetickou
kanceláří Tábor spol. s.r.o. do společného jmění manželů a , oba bytem

, za kupní cenu 2 280,- KČ stanovenou ve znaleckém posudku č.
82-70/19 ze dne 21. l l. 2019 znalce Jana Peška a uzavření kupní smlouvy

Usnesením č. 98/2019
schvaluje:
prodej pozemkové parcely Č. 497/3 orná půda v k. ú. Běleč u Mladé Vožice a obci Běleč o výměře 375
m' do podílového spoluvlastnictví . a . , oba bytem

, , (SJM) a a , oba bytem
, , (SJM) za kupní cenu 7 500,- KČ stanovenou ve znaleckém

posudku č. 1601/39/2019 znalce Ing. Jana Jiráně a uzavření kupní smlouvy

Usnesením Č. 99/2019
schvaluje:
darování pozemkové parcely č. 1174/35 ostatní plocha-silnice o výměře 2095 m' v k. ú. Mladá Vožice
oddělené od pozemkové parcely č. l 174/1 ostatní plocha-ostatní komunikace obě v k. ú. Mladá Vožice



na základě Geometrického plánu č. 1254-802/2017 ze dne 9. dubna 2018, a to Jihočeskému kraji do
jeho vlastnictví a uzavření darovací smlouvy č. 010/18/219/03/00

Usnesením Č. 100/2019
schvalu je:
přijetí daru: pozemkové parcely č. 1328/1 o výměře 22 m ' ostatní plocha-ostatní komunikace a
pozemkové parcely č. 1328/5 o výměře 29 m' ostatní plocha-ostatní komunikace, oddělených na
základě Geometrického plánu č. 1247-190/2017 ze dne 11.1.2018 z pozemkové parcely č. 1202
v katastrální území Mladá Vožice, dále dílu ,,a" o výměře 171 m' odděleného na základě
Geometrického plánu č. 1247-190/2017 ze dne 11.1.2018 z pozemkové parcely č. 1202 a dílu ,,b" o
výměře 2 m' odděleného na základě Geometrického plánu č. 1247-190/2017 ze dne 11.1.2018
z pozemkové parcely Č. 1203/1 v katastrálním území Mladá Vožice, a to od Jihočeského kraje do
vlastnictví Města Mladá Vožice a uzavření darovací smlouvy č. 010/19/1l3/03/00

V Mladé Vožici dne 2. prosince 2019

Starosta Mgr. Jaroslav větrovský Místostarosta Václav Slabý


