USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva města Mladá VoŽice, konaného dne 31. 8. 2020 v zasedací
síni Městského úřadu v Mladé Vožici
Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů
provedených voleb:

a

Usnesením č. 56/2020
bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 10. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (57.
- 60. zasedání)
Usnesením Č. 57/2020
schvalu je:
realizaci a financování akce - oprava fasády budovy II. stupně ZŠ Mladá Vožice - dle nabídky
Památky Tábor s. r. o., IČ - 44797958, 908.330,08 KČ včetně DPH, financování z rozpočtu města
Mladá Vožice
Usnesením Č. 58/2020
schvalu je:
směnu pozemkové parcely č. 1000/70 díl ,,a" orná půda o výměře 111 in', pozemkové parcely č.
1000/71 orná půda díl ,,k" o výměře 142 m', pozemkové parcely č. 1000/81 orná půda o výměře 127
m' a pozemkové parcely Č. 1000/82 orná půda o výměře 205 m' všechny v k. ú. Mladá Vožice ve
vlastnictví města Mladá Vožice za pozemkovou parcelu č. 1135/4 orná půda o výměře 405 m' a
pozemkovou parcelu 1135/2 orná půda oddíl ,,l" o výměře 41 m' v k. ú. Mladá Vožice obě ve
spoluvlastnictví
(1/2) a
(1/2), jak je vyznačeno v geometrickém
plánu č. 1299-109/2020 ze dne 10. 6. 2020
Usnesením Č. 59/2020
schvaluje:
prodej pozemku parč. č. 1000/71 v k. ú. Mladá Vožice o výměře 1517 m'
.
(roz.
, - za kupní cenu 1.008 Kč/l m', jak je vyznačeno v Geometrickém plánu č. 1299-109/2020
ze dne 10. 6. 2020
Usnesením Č. 60/2020
schvaluje:
prodej pozemku parč. č. 1000/70 v k. ú. Mladá Vožice o výměře 838 m'
.
a
.
- za kupní cenu 1.262 Kč/l m2, jak je vyznačeno v Geometrickém plánu č. 1299109/2020 ze dne 10. 6. 2020
Usnesením Č. 61/2020
schvalu je:
prodej pozemku parč. č. 671/4 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 182 m' v k. ú. Krchova
Lomná, jak je vyznačeno v Geometrickém plánu č. 76-36/2020 ze dne 10. 6. 2020 vypracovaném
Geodetickou kanceláří Tábor s.r.o.
,
,
za
kupní cenu 19 350 KČ dle znaleckého posudku Jana Peška
Usnesením Č. 62/2020
schvalu je:
prodej pozemkové parcely č. 895/7 lesní pozemek o výměře 481 m2 v k. ú. Janov u Mladé Vožice, jak
je vyznačeno v Geometrickém plánu č. 163-345/2020 ze dne 16. 4. 2020 vypracovaném GK - Ing.
Pavel Dvořáček
a
,
,
,
za kupní cenu 3 064 KČ dle znaleckého posudku Ing. Miroslava Šedivého

Usnesením Č. 63/2020
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat parcelu st. 1297 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2
a část pozemkové parcely č. 698/3 trvalý travní porost o výměře cca 1.800 m' obě v k. ú. Mladá
Vožice
Usnesením Č. 64/2020
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 27 zahrada o výměře 79 m' v k. ú. Bendovo Záhoří
Usnesením Č. 65/2020
schvalu je:
souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků mezi vlastníky pozemků p. č. 895/2
(vlastník město Mladá Vožice) a p. č. 895/3 (vlastník
oba v k. ú. Janov u Mladé
Vožice, jak je vyznačeno v Geometrickém plánu č. 163-345/2020 vypracovaném GK-Ing. Pavel
Dvořáček
Usnesení Č. 66/2020
schvaluje:
souhlasné prohláŠení o shodě na průběhu hranic pozemků mezi vlastníky pozemků p. č. 882/1
(vlastník město Mladá Vožice) a p. č. 899/1 (vlastník jihočeský kraj), p. č. st. 12/2 a 35/1 (vlastník
, p. č. st. 12/2 a 35/1 (vlastník
, p. č. st. 12/2 a 35/1 (vlastník
a p. č. 35/2 (vlastník
všechny v k. ú. Noskov, jak je vyznačeno v
Geometrickém plánu č. 269-33/2020 vypracovaném Geodetickou kanceláří Tábor s.r.o.
Usnesením Č. 67/2020
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové ¢arcely č. 671/1 ostatní plocha-ostatní komunikace o
výměře 41 m' (nově parcela č. 671/5) a 66 m" (nově parcela č. 671/6) v k. ú. Krchova Lomná, jak je
navrženo v Geometrickém plánu č. 83-912/2020 vypracovaném GK Ing. Pavel Dvořáček Tábor

Usnesením Č. 68/2020
schvaluje:
a) poskytnutí finanční darů jako ohodnocení volnočasových aktivit pro občany města
následovně:
b)

JK Mladá Vožice
49.000 KČ
CK Mladá Vožice
49.000 KČ
Divadelní soubor Voživot
20.000 KČ
dotaci poskytnutou TJ Sokol Mladá Vožice
- skutečné náklady spojené s provozem všech
mládežnických družstev hrající v pravidelné soutěži + 49.000 KČ a zároveň schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Mladá Vožice a TJ Sokol Mladá
Vožice, IČ 46630490

Usnesením č. 69/2020
schvalu je:
rozpočtové opatření č. 5 dle předloženého návrhu
Usnesením č. 70/2020
schvaluje:
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice:
Vožická majetková s. r. o., 15. 7. 2020 - bez závad
Město Mladá Vožice, 22. 7. 2020 - doporučení u všech zakázek realizovat TDI
ZŠ a MŠ Mladá Vožice, 26. 8. 2020 - bez závad

V Mladé Vožici dne 31. srpna 2020

Starosta Mgr. Jaroslav větrovský

2. Místostarosta Jaromír Dvořák

