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USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 26. 2. 2020 v zasedací

síni Městského úřadu v Mladé Vožici

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

Usnesením Č. 1/2020
bere na vědomí'
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 7. zasedání Zastupitelstva města Mladá
Vožice (34. - 40. zasedání)

Usnesením Č. 2/2020
schvaluje:

a) Zásady prodeje budoucích stavebních pozemků v lokalitě Sluneční II dle předloženého
návrhu — prodej obálkovou metodou se stanovenou minimální cenou za pozemek,
kalkulace ceny za l m2 dle předloženého návrhu, odhadní cena za l m2
zainvestovaného pozemku - 369, - KČ m2

b) Ukládá starostovi města připravit pro příští jednání Zastupitelstva města Mladá Vožice
konkrétní pravidla prodeje reflektující body z usnesení a)

c) Ukládá starostovi města zjistit podmínky organizace případné elektronické dražby
budoucích stavebních pozemků

Usnesením Č. 3/2020
neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 23 1/21 ostatní plocha-neplodná půda v k. ú.
Radvanov u Mladé Vožice o výměře 583 ,jj2

Usnesením Č. 4/2020
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 720/4 ostatní plocha-ostatní komunikace
v k. ú. Noskov o výměře cca 120 m2

Usnesením Č. 5/2020
schvalu je:
koupi id. Y2 parcely st. 15/1 o výměře 740 m2 zastavěná
Mladé Vožice a obci Mladá Vožice od ,

za dohodnutou kupní cenu 46 500,- KČ a
Veškeré náklady spojené s provedením kupní smlouvy :

plocha a nádvoří v k. ú. Janov u
,

uzavření kupní smlouvy.
hradí kupující

Usnesením Č. 6/2020
schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 1174/37 ostatní plocha-jiná plocha v k. ú. a obci Mladá Vožice o
výměře 20 m' oddělené Geometrickým plánem č. 1291-196/2019 ze dne 13. 11. 2019 pod č.
173/2019 vypracovaným Geodetickou kanceláří Tábor spol. s r.o. , Bydlinského 2474, 390
02 Tábor do vlastnictví , , Vožice za kupní cenu
2 370,- KČ stanovenou ve znaleckém posudku č. 82-72/19 znalce Jana Peška a uzavření kupní
smlouvy.
Geometrický plán, znalecký posudek a správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN
hradí kupující, sepsání kupní smlouvy hradí prodávající.
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Usnesením Č. 7/2020
schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 295/18 ostatní plocha-neplodná půda v k. ú. a obci Mladá
Vožice o výměře 116 m' oddělené Geometrickým plánem č. 1294-293/2019 ze dne 5. 12.
2019 pod č. 190/2019 vypracovaným Geodetickou kanceláří Tábor spol. s r.o., Bydlinského
2474, 390 02 Tábor do společného jmění manželů , oba bytem

, za kupní cenu 19 050,- KČ stanovenou ve
znaleckém posudku č. 613-5/2020 znalce Ing. jiřího Vitovského a uzavření kupní smlouvy.
Geometrický plán, znalecký posudek a správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN
hradí kupující, sepsání kupní smlouvy hradí prodávající.

Usnesením Č. 8/2020
schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 234/33 ostatní plocha-jiná plocha v k. ú. Noskov a obci Mladá
Vožice o výměře 245 m' oddělené Geometrickým plánem č. 215-1101/2019 ze dne 20.
listopadu 2019 pod č. 248/2019 vypracovaným GK Ing. Pavel Dvořáček, Chýnovská 1917/9,
390 02 Tábor do vlastnictví , , -
za kupní cenu 24 020,- KČ stanovenou ve znaleckém posudku č. 42/2019 znalce Ing. Michala
Svatoně a uzavření kupní smlouvy.
Geometrický plán, znalecký posudek a správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN
hradí kupující, sepsání kupní smlouvy hradí prodávající.

Usnesením č. 9/2020
schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 234/36 ostatní plocha-jiná plocha v k. ú. Noskov a obci Mladá
Vožice o výměře 322 m' oddělené Geometrickým plánem č. 216-13 14/2019 ze dne 20. června
2019 pod č. 339/2019 vypracovaným Geodetickou kanceláří Dvořáček s.r.o., Chýnovská
1917/9, 390 02 Tábor do vlastnictví , , za kupní
cenu 29 730,- KČ stanovenou ve znaleckém posudku č. 82-75/20 znalce Jana Peška a uzavření
kupní smlouvy.
Geometrický plán, znalecký posudek a správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN
hradí kupující, sepsání kupní smlouvy hradí prodávající.

Usnesením Č. 10/2020
schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 234/38 ostatní plocha-jiná plocha v k. ú. Noskov a obci Mladá
Vožice o výměře 346 m' oddělené Geometrickým plánem č. 216-1314/2019 ze dne 20.
listopadu 2019 pod č. 339/2019 vypracovaným Geodetickou kanceláří Dvořáček s.r.o.,
chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor do společného jmění manželů ,
oba bytem , , za kupní cenu 31 940,- KČ stanovenou
ve znaleckém posudku č. 82-76/20 znalce Jana Peška a uzavření kupní smlouvy
Geometrický plán, znalecký posudek a správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN
hradí kupující, sepsání kupní smlouvy hradí prodávající.



.6)

Usnesením č. 11/2020
schvaluje:

a) koupi dílu ,,b" o výměře 8 m2 pozemkové parcely č. 55/2 a dílu ,,e" o výměře 11 m'
pozemkové parcely č. 55/1 oba v k. ú. Stará Vožice oddělených Geometrickým
plánem č. 186-6/2019 ze dne l. 11. 2019 pod č. 166/2019 vypracovaným Geodetickou
kanceláří Tábor spol. s r. o., Bydlinského 2474, 390 02 Tábor do vlastnictví Města
Mladá Vožice od prodávajícího , . ,

za kupní cenu 1 276,- KČ stanovenou ve znaleckém posudku č. 82-79/20 ze
dne 30. 1. 2020 znalce Jana Peška a uzavření kupní smlouvy

b) prodej dílů ,,g+c" o výměře 14 m2 pozemkové parcely č. 1049/1, dílu ,,d" o výměře 2
m2 pozemkové parcely č. 56/2 a dílu ,,f" o výměře 67 m2 pozemkové parcely č.
1046/11 všechny v k. ú. Stará Vožice oddělených Geometrickým plánem č. 186-
6/2019 ze dne l. 11. 2019 pod č. 166/2019 vypracovaným Geodetickou kanceláří
Tábor spol. s r. o., Bydlinského 2474, 390 02 Tábor do vlastnictví ,

. , za kupní cenu 5 573,- KČ stanovenou ve
znaleckém posudku č. 82-79/20 ze dne 30. l. 2020 znalce Jana Peška a uzavření kupní
smlouvy, Geometrický plán a znalecký posudek hradí , sepsání kupní
smlouvy a správní, poplatek za podání návrhu na vklad do KN hradí Město Mladá
Vožice.

Usnesením č. 12/2020
schvaluje:
smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Mladá Vožice, IČ 00252557 jako budoucím
kupujícím a , , , jako
budoucí prodávající ve věci koupě id. 1/2 části pozemkové parcely č. 1000/35 orná půda o
výměře cca 20 m2 v k.ú. Mladá Vožice, jak je vyznačeno v koordinační situaci projektové
dokumentace stavby ,,Mladá Vožice-Sluneční ulice Technická vybavenost - II. etapa"

Usnesením Č. 13/2020
schvaluje:
vydání obecně závazné vyhlášky města Mladá Vožice č. 1/2020 o stanovení systému
shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území města Mladá Vožice na základě § 17 odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Usnesením Č. 14/2020
schvaluje:
prodej bytové jednotky č. 7 v domě čp. 106 v Souhradí panu za 755.023
Kč

Usnesením č. 15/2020
schvaluje:
rozpočet DSO Mikroregionu Venkov pro rok 2020 jako vyrovnaný:

příjmy - 193.050 Kč
výdaje - 193.050 kč
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Usnesením Č. 16/2020
schvaluje:
Vnitřní předpis o cestovních náhradách platný pro zaměstnance MěÚ a zastupitele města
Mladá Vožice

Usnesením Č. 17/2020
schvaluje:
dar ve výši 40.000 KČ Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, Územní odbor
Tábor, na pořízení mycího centra

V Mladé Vožici dne 26. února 2019

Starosta Mgr. Jaroslav větrovský Místostarosta Václav
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