
USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 25. 5. 2020 v zasedací

síni Městského úřadu v Mladé Vožici

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

Usnesením Č. 18/2020
bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 8. zasedání Zastupitelstva města Mladá
Vožice (41. - 5 1. zasedání)

Usnesením Č. 19/2020
schvaluje:
Protokol z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne 25. 5. 2020

Usnesením Č. 20/2020
schvaluje:
k realizaci a financování akci - Sluneční ulice — technická
inženýrské sítě, dle smlouvy o dílo mezi městem Mladá Vožice a
4207559, 7.690.000 KČ bez DPH, hrazeno z rozpočtu města Mladá
pozemků v lokalitě

vybavenost II etapa —
DAICH spol. S. r. O., IČ -
Vožice z inkasa za prodej

Usnesením Č. 21/2020
schvaluje:
k realizaci a financování formou poskytnutí příspěvku formou účelového daru TJ Sokol
Mladá Vožice, IČ - 46630490 (investor akce a účastník dotačního řízení) na spolufinancování
akce realizované v rámci dotačního řízení z MŠMT - výzva V3 sport, investice v rámci
programu Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024, příspěvek města ve
výši 1,800.000 KČ (stavební část realizována na základě smlouvy o dílo mezi TJ Sokol Mladá
Vožice, IČ - 46630490 a Sport - Technik Bohemia, IČ - 49618555, 5,693.306,70 KČ včetně
DPH)

Usnesením Č. 22/2020
schvaluje:

a) zveřejnění záměru prodat níže uvedené pozemky za minimální cenu 890,- KČ/1 m2
dle Pravidel prodeje, jež tvoří usnesení b):

l) pozemek parč. č. 1000/77 o výměře 1.383 m'
2) pozemek parč. č. 1000/76 o výměře 1.291 m'
3) pozemek parč. č. 1000/75 o výměře 1.290 m'
4) pozemek parč. č. 1000/74 o výměře 1.290 m'
5) pozemek pare. č. 1000/73 o výměře 1.289 m'
6) pozemek parč. č. 1000/72 o výměře 1.290 m2
7) pozemek parč. č. 1000/71 o výměře 1.517 m'
8) pozemek parč. č. 1000/64 o výměře 1.028 m'
9) pozemek parc. č. 1000/65 o výměře 854 m'

10) pozemek parč. č. 1000/66 o výměře 854 m'
11) pozemek parč. č. 1000/67 o výměře 851 m2
12) pozemek parč. č. 1000/68 o výměře 846 m'
13) pozemek parč. č. 1000/69 o výměře 842 m'



14) pozemek parč. č. 1000/70 o výměře 838 m'
všechny v katastrálním území a obci MLADÁ VOŽICE

b) Pravidla prodeje pozemků uvedených v usnesení a):

1. Prodej je realizován obálkovou metodou se stanovením minimální ceny na 1 m2.
Minimální nabídková cena za l m2 Činí 890,- KČ

2. Žadatel o koupi pozemku podá žádost o koupi s nabídkovou cenou na formuláři,
který je zveřejněn na webových stránkách města, v listinné formě na MěÚ Mladá
Vožice, Žižkovo náměstí 80, kde bude uvedeno:

· Jméno a příjmení žadatele
· Datum narození
· Adresa trvalého bydliště
· Nabídková cena za l n12 daného pozemku
· Nabídka/y bude/ou v uzavřené obálce s popiskem - ,,Prodej pozemku parč. č. ..."

3. Žádost o koupi pozemků uvedených v záměru mohou podat pouze fyzické osoby.
4. Žadatel smí podat pouze l žádost na 1 zveřejněný pozemek
5. Žádost se doručí v zalepené a označené obálce do podatelny NlěÚ Mladá VoŽice

v termínu do 22. 6. 2020 do 9.00 hodin
6. Obálky s nabídkami budou otevřeny dne 22. 6. 2020 od 10.30 hodin, otvírání

obálek je veřejné a uskuteční se v zasedací místnosti Městského úřadu Mladá
VoŽice

7. O konečném schválení prodeje každého ze zveřejněných pozemků rozhodne svým
usnesením Zastupitelstvo města Mladá Vožice

8. Jediným kritériem pro rozhodování o pořadí uchazečů o každý jeden ze
zveřejněných pozemků je nabídková cena za 1 m2 daného pozemku

9. V případě více nabídek na konkrétní pozemek se stanoví pořadí nabídek dle
nabídkové ceny za 1 m2, v případě odstoupení uchazeče na vyšším pořadí se pořadí
posunuje směrem vzestupně dle nabídnutých cen za 1 m2 daného pozemku

10. Město Mladá Vožice zajistí veškeré úkony spojené s realizací převodu pozemku -
kupní smlouvu, návrh na vklad do KN, příp. další

11. Zastupitelstvo města Mladá VoŽice si vyhrazuje právo případný prodej zruŠit.
12. Po podpisu kupní smlouvy kupující uhradí kupní cenu za pozemek do 30 dnů na

účet města Mladá Vožice, podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí bude
uČiněno městem do 10 dnů od připsání uhrazené Částky na účet města

13. Daň z nabytí nemovité věci hradí kupující (nelze sjednat odchylně od zákona),
taktéž správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN (nyní činí 2000,- KČ)
uhradí kupující

C) Komisi pro otvírání nabídek na koupi pozemků uvedených v usnesení a) dle pravidel
uvedených v usnesení b) - Mgr. Jaroslav větrovský, Václav slabý, Ing. Blanka
Malinová, Jaromír Dvořák, František Loudín MBA

Usnesením Č. 23/2020
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkovou parcelu č. 67 1/1 ostatní plocha-ostatní
komunikace o výměře cca 40 m2 v k. ú. Krchova Lomná



Usnesením Č. 24/2020
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 671/1 ostatní plocha-ostatní komunikace
o výměře cca 300 m2 v k. ú. Krchova Lomná

Usnesením Č. 25/2020
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 234/37 ostatní plocha-jiná plocha
o výměře cca 650 m' v k. ú. Noskov

Usnesením Č. 26/2020
neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 209/1 ostatní plocha-jiná plocha
o výměře 894 m' v k. ú. Noskov

Usnesením Č. 27/2020
schvalu je:
souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků
392/2, 6/1, 392/3 a 445 (vlastník město Mladá Vožice) a p. č.
všechny v k. ú. Blanice u Mladé Vožice, jak je vyznačeno
21/2020 vypracovaném Ing. Josefem Bočkem, Kališnická 50,

mezi vlastníky pozemků p. č.
412/1 (vlastník jihočeský kraj)

v Geometrickém plánu č. 213-
České Budějovice

Usnesením Č. 28/2020
projednalo a schvalu je:
žádost o úplatný převod a současně i samotný převod pozemku p. č. 1083/6 v k. ú. Mladá
Vožice, z vlastnictví ČR - příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví města Mladá Vožice, za kupní cenu ve výši 230.000 KČ

Usnesením Č. 29/2020
schvaluje:
rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého návrhu

V Mladé Vožici dne 25. května 2020

Starosta Mgr. Jaroslav větrovský
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