USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 30. 11. 2020 v zasedací
síni Městského úřadu v Mladé Vožici
Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a
provedených voleb:
Usnesením Č. 71/2020
bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 11. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (61.
- 66. zasedání)
Usnesením Č. 72/2020
schvaluje:
cenu vodného a stočného pro rok 2021 následovně:
- Vodné
Stočné
Ceny jsou uvedeny bez DPH

40,40 KČ
28,40 KČ

Usnesením Č. 73/2020
schvalu je:
Obecně závaznou vyhlášku města Mladá Vožice č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využíváni a odstraňování komunálních odpadů
Usnesením Č. 74/2020
a)
schvalu je:
vyhrazení si pravomoci schvalovat záměr zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
města Mladá Vožice, IČO: 00252557, se sídlem Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice,
podíl 375/1000 ve vztahu k celku a Stavebně bytového družstva Mladá Vožice, IČO:
25165356, se sídlem Žižkovo náměstí 80, 39143 Mladá Vožice podíl 625/1000 ve vztahu
k celku k budově č. p. 638 - bytový dům situované na stavební parcele st. 1110 - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 408 ,jj2 v k. ú. Mladá Vožice a k budově č. p. 639 - objekt
k bydlení situované na stavební parcele st. 1109 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 408
m2 v k.ú. Mladá Vožice zapsaných na LV č. 1307 u Katastrálního úřadu pro jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor a majetkového vypořádání dle Dohody spoluvlastníků o výkonu
jejich práv a povinností a o správě obytných domů ze dne 14. 12. 2001 schválené usnesením
Zastupitelstva města Mladá Vožice č. 55/2001 ze dne 17. 9. 2001, tak, že Stavebně bytové
družstvo Mladá Vožice, IČO: 00252557, Žižkovo náměstí 80, 39143 Mladá Vožice se stane
výlučným vlastníkem uvedených budov za částku 5,000.000,- KČ.
b) schvaluje:
záměr zrušení a vypořádání podílového

spoluvlastnictví města Mladá Vožice,

IČO:

00252557, se sídlem žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice, podíl 375/1000 ve vztahu
k celku a Stavebně bytového družstva Mladá Vožice, IČO: 25165356, se sídlem Žižkovo
náměstí 80, 39143 Mladá Vožice podíl 625/1000 ve vztahu k celku k budově č. p. 638 bytový dům situované na stavební parcele st. 1110 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 408
jj,2 v k. ú. Mladá Vožice a k budově č. p. 639 - objekt k bydlení situované na stavební parcele
st. 1109 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 408 m2 v k. ú. Mladá Vožice zapsaných na
LV č. 1307 u Katastrálního úřadu pro jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor a
majetkového vypořádání dle Dohody spoluvlastníků o výkonu jejich práv a povinností a o
správě obytných domů ze dne 14. 12. 2001 schválené usnesením zastupitelstva města Mladá

Vožice č. 55/2001 ze dne 17. 9. 2001, tak, že Stavebně bytové družstvo Mladá Vožice, IČO:
00252557, Žižkovo náměstí 80, 39143 Mladá Vožice se stane výlučným vlastníkem
uvedených budov za částku 5,000.000,- KČ.
c)
schvaluje:
Zveřejnění záměru prodat pozemky st. 1109 a st. IllO o výměře, každý 408 m2, v k. ú. Mladá Vožice
Usnesením Č. 75/2020
schvalu je:
zveřejnění záměru prodat část parcely č. 1184 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře
cca 7 m' v k. ú. Mladá Vožice
Usnesením č. 76/2020
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 207/2 ostatní plocha-jiná plocha o
výměře 211 m2 v k. ú. Noskov
Usnesením Č. 77/2020
schvalu je:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 382/2 trvalý travní porost o výměře cca
550 m' v k. ú. Mladá Vožice
Usnesením Č. 78/2020
schvaluje:
prodej pozemku parč. č. 720/6 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 99 m' v k. ú. Noskov, jak je
vyznačeno v Geometrickém plánu č. 272-9/2020 ze dne 20. 8. 2020 vypracovaném Karlem Petříkem,
Boženy Němcové 225 l, 39002 Tábor
a
,
,
,
za kupní cenu 11 390 KČ dle znaleckého posudku Ing. Jiřího
Vitovského
Usnesením Č. 79/2020
schvalu je:
Rrodej pozemkové parcely č. 27 zahrada o výměře 79 m' v k. ú. Bendovo Záhoří
,
,
,
za kupní cenu 19 600,-KČ dle znaleckého posudku Ing.
Zdeňka Bureše

Usnesením Č. 80/2020
schvaluje:
prodej stavební parcely č. st. 1297 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m' a pozemkové parcely č.
698/3 trvalý travní porost o výměře 1800 m' oba v k. ú. Mladá Vožice, jak je vyznačeno
v Geometrickém plánu Č. 1314-1127/2020 ze dne 7. října 2020 vypracovaném GK - Ing. Pavel
Dvořáček, chýnovská 1917/9, 39002 Tábor Mysliveckému spolku Mladá Vožice, IČ 70908591,
Žižkovo náměstí 80, 39143 Mladá Vožice za kupní cenu 22 130,- KČ dle znaleckého posudku Ing.
Zdeňka Bureše

Usnesení Č. 81/2020
schvaluje:
souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků mezi vlastníkem pozemků p. č.
698/2, č. 698/3 a 1253/9 (vlastník město Mladá Vožice) všechny v k. ú. Mladá Vožice, jak je
vyznačeno v Geometrickém plánu č. 1314-1127/2020 ze dne 7. října 2020 vypracovaném
GK-Ing. Pavel Dvořáček

Usnesením Č. 82/2020
schvalu je:
souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků vlastníkem pozemku p. č. 449/1
(vlastník město Mladá Vožice) v k. ú. Mladá Vožice, jak je vyznačeno v Geometrickém plánu
č. 126-862/2020 ze dne 4. listopadu 2020 vypracovaném GK-Ing. Pavel Dvořáček
Usnesením Č. 83/2020
schvaluje:
koupi pozemkové parcely č. 254/1 trvalý travní porost o výměře 2065 m' a pozemkové parcely č.
258/2 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 326 m' obě v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice
od
,
,
do vlastnictví Města Mladá Vožice
za kupní cenu 5 l 287 KČ dle znaleckého posudku Ing. Michala Svatoně
Usnesením Č. 84/2020
schvaluje:
koupi pozemkové parcely č. 245/2 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 13 l m' a pozemkové
parcely č. 257/2 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 443 m' obě v k. ú. Radvanov u Mladé
Vožice od
,
,
do vlastnictví Města Mladá Vožice za
kupní cenu 12 3 12 KČ dle znaleckého posudku Ing. Michala Svatoně č. 30/2020
Usnesením Č. 85/2020
schvalu je:
Rozpočtové opatření č. 7 dle předloženého návrhu

Usnesením Č. 86/2020
schvalu je:
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice dle předloženého návrhu:
14. 10. 2020 - kontrola účetní závěrky města Mladá Vožice
14. 10. 2020 - kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva města
25. 11. 2020 - opravy a investice města
Bez závad a doporučení
V Mladé Vožici dne 30. listopadu 2020
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

Místostarosta Jaromír Dvořák

