
Město Mladá Vožice
Zápis

Z 9. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 25. května 2020 v zasedací
síni MěÚ Mladá Vožice
Přítomno - 15 členů městského zastupitelstva - viz prezenční listina
Omluveni —
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) Financování akcí
5) Prodej pozemků - Sluneční II
6) Nemovitý majetek
7) Různé
8) Závěr

k bodu 1/
9. 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
Luboš Vávra a Jiří Volák - 14 pro, 1 se zdržel. Dále starosta seznámil s návrhem programu
jednání - 15 pro.

k bodu 2/
Starosta Mgr. Větrovský předložil zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice za období od
7. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (41. - 51. zasedání).

- Zastupitel Milan Kaltounek - dotazy na usnesení č. 144/2020, /45/2020, 154/2020 -
zda byly placeny poměrné části nákladů v loňském roce na činnost TDI a koordinátora
BOZP na stavbě hřiště, jakáje cena za výkon TDI na stavbě infrastruktury ve Sluneční
ulici

- Starosta - není mu známo, zda nějaké náklady byly již proplaceny, panu zastupiteli
poskytne přesně údaje písemně

Hlasováno o usnesení Č. 18/2020 - 15 pro, přijato usnesení č. 18/2020

k bodu 3/
Předseda Finančního výboru Jiří Fáček seznámil přítomné se závěry z jednání výboru ze dne
25. 5. 2020. Především jde o doporučení k prodeji pozemků v lokalitě Sluneční - obálkovou
metodou za minimální cenu 890 Kč/lm2, realizovat a financovat akce — infrastruktura
Sluneční II a víceúčelové hřiště
Hlasováno o usnesení Č. 19/2020 - 15 pro, přijato usnesení Č. 19/2020
Bez diskuze

k bodu 4/
Starosta shrnul provedené další kroky vedoucí k realizaci infrastruktury ve Sluneční ulici.
Zejména jde o zrealizované výběrové řízení na dodavatele sítí, probíhající stavební řízení na
infrastrukturu. Dále přečetl návrh usnesení, kde akcentoval, že výstavba sítí bude hrazena
z budoucího inkasa za stavební pozemky.
Hlasováno o usnesení Č. 20/2020 - 15 pro, přijato usnesení č. 20/2020
Bez diskuze
Starosta podal informace o připravené akci - víceúčelové hřiště v prostoru tenisových kurtů.
Hotovo výběrové řízení na zhotovitele akce, úspěšné dotační řízení z MŠMT. Dále
připomenul, že investorem akce je TJ Sokol Mladá Vožice, poděkoval za skvělou spolupráci
při přípravě akce předsedovi TJ Sokol panu Miroslavu Marouškovi. Město tedy musí
poskytnout TJ Sokol účelový dar, ze kterého bude zajištěno povinné spolufinancování akce.
Hlasováno o usnesení Č. 21/2020 - 14 Dřo. l nahlasoval. Dřiiato usnesení Č. 21/2020



k bodu 5/
Starosta uvedl bod k prodeji stavebních pozemků rekapitulací materiálů, které mají zastupitelé
k dispozici:

- Porovnání obálkové metody a elektronické aukce
- Právní rozbor k uplatnění předkupního práva a zpětného odkupu
- Návrh pravidel prodeje
- Geometrický plán s rozdělení pozemků v lokalitě

Starosta dále uvedl, že o pravidlech prodeje a stanovení minimální ceny bylo jednáno za
účasti zastupitelů na rozšířeném zasedání rady. Dále byl uspořádán seminář pro zájemce o
pozemky. Velmi podrobně okomentoval jednotlivé body z navržených pravidel prodeje -
shrnul zásadní filozofii - obálková metoda s minimální cenou - 890 KČ/1 m2, l žadatel
podává 1 žádost na pozemek, otvírání obálek s nabídkami 22. 6. 2020 veřejné. Dále uvedl
náklady spojené s akcí - cena za infrastrukturu, odhadní cena pozemků, náklady na
kompenzace, náklady na projektovou dokumentaci, geometrická zaměření. Navržená
minimální cena je tedy stanovena pod skutečnými náklady spojenými s přípravou akce.

- Diskuze - z řad občanů dotazy na jednotlivé body z navržených pravidel - zejména na
možné zdržování prodejů či spekulace

Hlasováno o usnesení Č. 22/2020 - 15 pro, přijato usnesení Č. 22/2020

k bodu 6/
V bodě nemovitého majetku projednáno:

- Žádost o koupi podali , . majitelé tohoto
rodinného domu, kteří př ne Lomná zjistili, že část
obecního pozemku zasahuje do jejich dvora, který mají po léta uzavřený stavbami a
vjezdovými vra(y a užívajíjej, takže by ho chtěli odkoupit.

- Podán návrh na schválení ke zveřejnění kprodeji.
Bez diskuze

Hlasováno o usnesení Č. 23/2020 - 15 pro, přijato usnesení Č. 23/2020
- Žádost o koupi podal , , majitel tohoto rodinného

domu a přilehlé zahrady, která je ještě z doby jeho rodičů připlocena do obecního
pozemku, což se zjistilo též při revizi katastru nemovitostí Krchova Lomná. Protože je
zahrada takto vcelku oplocena a užívána, chtěl by si připlocený pozemek dokoupit.

- Podán návrh na schválení ke zveřejnění kprodeji.
Bez diskuze

Hlasováno o usnesení Č. 24/2020 - 15 pro, přijato usnesení č. 24/2020
- podala , vnučka maiitelky sousední chaig č. cv.

. Pozemek je dlouhodobě užíván spolu s pozemkem patřícím k této
chatě, proto byjej chtěla koupit, má po něm i přístup k chatě a 2 dřevníky. Chatují dle
sdělení babička daruje.

- Podán návrh na schváleni" ke zveřejnění kprodeji.
Bez diskuze

Hlasováno o usnesení Č. 25/2020 - 15 pro, přijato usnesení Č. 25/2020
Žádost o koupi podala . , majitelka blízké chajý č. ,

kterou odděluje od požadovaného pozemku — remízku - obecní cesta. Jedná se o celý
obecní remízek u chat v Noskově. O pozemek měl v minulém volebním období zájem už

, úl. , . U pozemku nebylo tehdy
schváleno zveřejnění záměru ho prodat.

I vzhledem k tomu, že o pozemku již bylo jednou rozhodnuto o nevyhovění
k záměru prodeje, návrh na zamítnutí žádosti.

Radní Jaromír Dvořák - podpořil návrh na nezveřejnění kprodeji, není důvod
prodávat veřejné plochy v lokalitě

Hlasováno o usnesení č. 26/2020 - 15 pro, přijato usnesení Č. 26/2020
- Žádost o schválení souhlasného prohlášení podal geodet Ing. Josef Boček z Č

Budějovic a jeho součástí bude GP pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku,
průběh vlastníky upřesněné hranice pozemku a jy budou následně zapsány do KN dle
příslušné darovací smlouvy mezi vlastníky - Městem Mladá Vožice a jihočeským
krajem. Jedná se o zpřesnění hranice mezi krajskou silnici a hřbitovní zdí v Blanici.
Bez diskuze



Hlasováno o usnesení č. 27/2020 - 15 pro, přijato usnesení Č. 27/2020
- Jedná se o pozemek státu u bytovky Cp. 560 v ulici Jana Jeníka z Bratřic potřebný pro

stavbu nového chodníku a schodů k bytovce. Starosta vyzdvihl důležitost chodníků
zejména pro děti chodící např. do Školy z Pacovské ulice. Vsoučasné době musí
přecházet hlavní silnici v křižovatce. Dále uvedl, že chodník je projekčně připraven,
existuje dohoda s vlastníkem sousední nemovitosti na realizaci stavby.
Bez diskuze.

Hlasováno o usnesení Č. 28/2020 - 15 pro, přijato usnesení Č. 28/2020

K bodu 7/
- Starosta -přednesl návrh rozpočtového opatření č. 2 - zařazení získaných dotací

reakce najednání zastupitelstva.
Bez diskuze.

Hlasováno o usnesení Č. 29/2020 - 15 pro, přijato usnesení Č. 29/2020

V závěru jednání zastupitelstva starosta poděkoval všem, kteří v době pandemie nabídli a
nabízejí pomoc. Zejména poděkoval členům rady, která v krizové době pravidelně a velmi
často zasedala, řešila aktuální problémy.

Jednání bylo ukončeno v 17.20 hodin

starosta Mgr Jaroslav

Ověřovaýelé zápisu:

Luboš Vávra

,

V Mladé Vožici dne 25. 5. 20

větrovský místostarosta Václav slabýj
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