
Město Mladá Vožice
Zápis

Z 8. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 26. února 2020 v zasedací
síni MěÚ Mladá Vožice
Přítomno — 14 členů městského zastupitelstva - viz prezenční listina
Omluveni — Pavel Flosman
Hosté —
Program:
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l) Úvod a zahájení
2) Zpráva o činnosti Rady města Mladá Vožice
3) Sluneční II - zásady prodeje
4) Nemovitý majetek
5) Různé
6) Závěr

k bodu 1/
8. 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
František Smrčina a František Loudín MBa - 13 pro, 1 se zdržel. Dále starosta seznámil
s návrhem programu jednání - 14 pro.

k bodu 2/
Starosta Mgr. Větrovský předložil zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice za období od
7. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (34. - 40. zasedání).

- Zastupitel Jiří Volák - dotaz na usnesení rady č. 45/2020, rada doporučuje
nereflektovat na výzvu k vydání vyhlášky - ochrana občanů před násle@'
neodpovědných občanů, kteří nepečují o své nemovitosti, at' už stavby nebo zahrady

- Starosta - rada se shodla nad doporučením k nevydání požadované vyhlášky,
především z důvodu velmi obtížné vymahatelnosti. Dále vyzval zastupitele, zda někdo
má zájem vyhlášku realizovat, není problém jípř¢pravit. Nikdo ze zastupitelů na výzvu
nereagoval

- Zastupitel Jiří Volák - dotaz na usnesení rady č. 65/2020, nezapojení města doprojektu Policie ČR, DESATEROjakpřežít na ó'iho)českých silnicích

- Starosta - v zásadě šlo o další z žádostí o jínanční prostředky, opětovně sdělil, že by
město mělo především přispívat aktivitám místním

- Zastupitel Milan Kaltounek - dotaz na usnesení č. 56/2020, zajištění havarijního stavuzdí nádvoří Šelmberk. Zda byla zajištěnaještějiná cenová nabídky

- Starosta — nebyla, protože jde o havarijní stav nemovitosti a je snahou zahájit sanační
práce co nejdříve

- Zastupitel Milan Maršálek - zda bude čerpána dotace na sanaci zdí
- Starosta — zřejmě ne, protože práce je nutno provést neprodleně, dotaci nebude zřejmě

možno čerpat zpětně
Hlasováno o usnesení Č. 1/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 1/2020

k bodu 3/
Starosta podal informace k obecným zásadám prodeje budoucích stavebních pozemků
v lokalitě Sluneční II:

- Způsob prodeje - možno přímý prodej (nedoporučuje právní zástupce města), prodej
obálkovou metodou, dražbou

- Kalkulace ceny - náklady na výstavbu infrastruktury (bez finálních povrchů
komunikace)/výměra pozemků, jež bude město prodávat

- Odhadní cena budoucího stavebního pozemku - 369 KČ/1 m2



pozemek. Pro tvorbu pravidel bude svolán pracovní seminář zastupitelů, zúčastnit se
bude moci v případě zájmu zúčastnit i veřejnost

- Zastupitel František Loudín - hovořil o možnosti elektronické aukce, výhodou dle jeho
názoruje možnost informace o cenovém průběhu prodeje

- Zastupitelé Jiří Fáček a František Smrčina - zmínili rizika tohoto způsobu prodeje
- Starosta — navrhl doplnit do usneseníprověření organizace elektronické aukce, jako

způsobu prodeje
Hlasováno o usnesení Č. 2/2020 a), b) c) - 14 pro, přijato usnesení Č. 2/2020 a) b) C)

k bodu 4/
Zveřejnění záměru prodeje - a , Radvánov:

Žádost o koupi podali spolumajitelé sousedního pozemku p. č. 231/9 v k. ú.
Radvanov u Madě Vožice. Pozemek se nacházípodpolní cestou ve vlastnictví města a
je na něm umístěna voliéra na bažanjy.
Žádost byla projednávána uŽ na 7. zasedání ZM dne 2. 12. 2019, kde bylo
rozhodnuto o odloženíprojednánízveřejnění tohoto záměru na přištízasedáníZM-
tedy 26. 2.2 020.

- Starosta - uvedl, že rada neshledala od minulého projednáváni" žádosti žádné nové
okolnosti, a proto navrhuje žádosti opětovně nevyhovět

- Zastupitel Milan Kaltounek - navrhl žádosti vyhovět, pozemek město nepotřebuje,
žadatelé ho zrekultivovali

- Zastupitel František Loudín - poukázal na nevzhlednost objektů (vlnité plechy), ale
zkonstatoval nepotřebnost majetku pro město

- Radní Jaromír Dvořák - město nemá povinnost prodávat zaplocené objekity
Hlasováno o návrhu zastupitele Milana Kaltounka:
Zastupitelstvo schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 231/21 ostatní plocha-neplodná půda v k. ú.
Radvanov u Mladé Vožice o výměře 583 m2
4 pro návrh usnesení, 11 proti návrhu usnesení, návrh nebyl přijat

Hlasováno o návrhu rady:
Zastupitelstvo neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 23 1/21 ostatní plocha-neplodná půda v k. ú.
Radvanov u Mladé Vožice o výměře 583 m2

11 pro návrh usnesení, 4 proti návrhu usnesení, přijato usnesení č. 3/2020

Zveřejnění záměru prodeje - , Chocov:
Žádost o koupi podali manželé vlastníci rodinného domu Cp. 25

v Chocově, kteří část parcely užívajíjako předzahrádku, vjezd a prostranství před RD
a chtěli by jej odkoupit, Prodejem by se neomezil průjezd na přilehlé vyasfaltované
místní komunikaci města.

Hlasováno o usnesení Č. 4/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 4/2020
Bez diskuze

Koupě id. Y! pozemku od J :
- Touto koupí dojde ke konečnému vypořádání pozemku pod ,, občanským výborem "

v Janově. Druhou id. Y2 pozemku, kterou vlastnil bratr ,
od něj odkoupilo město už v roce 2017. Od té doby se čekalo, až i bude
moci ideální polovinu pozemku městu prodat. Nyní touto koupí celou parcelu pod
budovou i okolí bude vlastnit Město Mladá Vožice.

Hlasováno o usnesení Č. 5/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 5/2020
Bez diskuze
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Prodej - pozemek paní , Mladá VoŽice:
- Jedná se o realizaci prodeje pozemku v Madě Vožici,zveřejněn na úřední desce MěÚ od 4. 7. 2019 do 22. 7.

ZMdne 24. 6. 2019
Hlasováno o usnesení č. 6/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č.
Bez diskuze

jehož záměr prodeje byl řádně
20/9 a schválen na 5. zasedání

6/2020
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Prodej - pozemek , Pavlov:

- Jedná se o realizaci prodeje pozemku na Pavlově, jehož záměr prodeje byl řádnězveřejněn na úřední desce MěÚ od 12. 9. 2019 do 30. 9. 2019 a schválen na 6.
zasedání ZMdne 9. 9. 2019

Hlasováno o usnesení Č. 7/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 7/2020
Bez diskuze

Prodej - pozemek , Noskov:
- Jedná se o realizaci prodeje pozemku v Noskově, jehož záměr prodeje byl řádnězveřejněn na úřední desce MěÚ od 4. 7. 20/9 do 22. 7. 20/9 a schválen na 5. zasedání

ZMatně 24. 6. 2019
Hlasováno o usnesení Č. 8/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 8/2020
Bez diskuze

Prodej - pozemek , Noskov:

- Jedná se o realizaci prodeje pozemku v Noskově, jehož záměr prodeje byl řádnězveřejněn na úřední desce MěÚ od 12. 9. 2019 do 30. 9. 2019 a schválen na 6.
zasedání ZM dne 9. 9. 2019

Hlasováno o usnesení Č. 9/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 9/2020
Bez diskuze

Prodej — pozemek , Noskov:
- Jedná se o realizaci prodeje pozemku v Noskově, jehož záměr prodeje byl řádnězveřejněn na úřední desce MěÚ od 12. 9. 2019 do 30. 9. 20/9 a schválen na 6.

zasedání ZM dne 9. 9. 2019
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení č. 10/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 10/2020

Prodej a koupě - pozemky , Stará Vožice:
- Jedná se o realizaci prodeje a koupě pozemků ve Staré Vožici - záměry prodeje

byly řádně zveřejněny od 6. 3. 2019 do 22. 3. 2019 (schválen na 3. zasedání
ZM které se konalo 25. 2. 2019) a od 18. l. 2020 do 24. l. 2020 (schváleno na 7.
zasedání ZM které se konalo 2. 12. 2019) na úřední desce MěÚ. Koupě dílů od

se schvaluje tímto usnesením
Hlasováno o usnesení č. 11/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 11/2020
Bez diskuze

Smlouva o smlouvě budoucí kupní - komunikace Sluneční II, :
- Jedná se o dořešení budoucí koupě části pozemku p. č. 1000/35 orná půda v k. ú.

Mladá Vožice od z Prahy, na které bude umístěna místní
komunikace - vjezd do nové lokdijy Sluneční II. naproti benzínové pumpě v Mladé
Vožici. Uvedená vlastnípouze ideální 1/2 a druhou ideální Y2 pozemku vlastníAgrospol
Mladá Vožice a.s., který dal se stavbou souhlas.

Hlasováno o usnesení Č. 12/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 12/2020
Bez diskuze

Schválení vydání vyhláŠky - komunální odpad:
- Vsouvislosti s novým systémem třídění odpadu v domácnostech (,od dveří ke

dveřím ") a nutností aktualizovat dosavadní obecní vyhlášku z roku 2015 se navrhuje
schválit vydání nové ,, aktuální" vyhlášky.

Hlasováno o usnesení Č. 13/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 13/2020
Bez diskuze



Prodej bytové jednotky č. 7 v domě Cp. 106:
- Starosta informoval o počtu doručených obálek a nejvyšší podané nabídce od pana

(doručeno 30 nabídek na koupi bytu)
Hlasováno o usnesení Č. 14/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 14/2020
Bez diskuze

RozpoČet Mikroregionu Venkov na rok 2020:
- Místostarosta uvedl návrh rozpočtu Mikroregionu Venkov. Návrh rozpočtu při)'mů a

výdajů je součástí materiálu kjednání, příspěvek obcí do rozpočtu mikroregionu je
stále stejný, 15 Kč/obyvatel

Hlasováno o usnesení Č. 15/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 15/2020
Bez diskuze

Vnitřní předpis o cestovních náhradách pro zaměstnance a zastupitele:
- Starosta seznámil s důvodem předloženého nového vnitřního přeOisu o cestovníchnáhradách pro zaměstnance MěÚ a zastupitele. Došlo ke změně vyhláškou

stanovených výší náhrad, proto je nutno přijmout nový vnitřnípředpis
Hlasováno o usnesení Č. 16/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 16/2020
Bez diskuze

Dar HZS Tábor:
- Starosta uvedl žádost HZS Tábor o příspěvek na pořízeni' mycího centra pro potřeby

profesionálních, ale i dobrovolných hasičů. Dále vyzdvihl příkladnou spolupráci
města a HZS Tábor

Hlasováno o usnesení Č. 17/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 17/2020
Bez diskuze

Starosta vyzval občany a zastupitele k debatě a vznesením podnětů.
- Pan - zda bude možno se zúčatnit tvorby pravidel pro prodej pozemků v lokalitě

Slun II
- Starosta — ano, bude to možné

Jednání bylo ukončeno v 17.25 hodin

V Mladé Vožici dne 26. 2. 20

starosta Mgr. Ja, slav větrovský místostarosta Václav Slabý
Ověřovatelé ÉŠpi'u'

František SmEěin'
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