
USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 18. 12. 2020 v zasedací

síni Městského úřadu v Mladé Vožici

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

Usnesením č. 87/2020
bere na vědomí:
Zprávu o Činnosti Rady města Mladá Vožice od 12. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (67.
- 68. zasedání)

Usnesením Č. 88/2020
schvalu je:
Protokol z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne 18. 12. 2020

Usnesením Č. 89/2020
schvalu je:
Střednědobý výhled rozpočtu města Mladá Vožice pro roky 2022-2023 dle předloženého návrhu

Usnesením č. 90/2020
a) schvalu je:

rozpočet města Mladá Vožice na rok 2021 jako vyrovnaný, součástí rozpočtu je rozpočet sociálního
fondu v částce příjmů i výdajů ve výši 328.080,-KČ, rozpočet fondu VHM v částce příjmů 3.000.000,-
KČ, v částce výdajů 3.000,-kč (poplatky).
příjmy celkem v Částce: 67.732.143,-KČ
z toho: 44.5 13.000,-KČ příjmy daňové

15.861.463,-Kč příjmy nedaňové
7.357.680,-KČ zařazené přijaté transfery + převody mezi vlast. účty (tvorba a čerpání fondů)

výdaje celkem v částce: 67.732.143,-KČ
z toho: 46.690.991,-Kč výdaje na provoz a údržbu

17.713.072,-kč výdaje na investice a opravy
3.328.080,-KČ převody mezi vlast. účty (tvorba a čerpání fondů)

závazné ukazatele: 5.018.500,-KČ příspěvek na provoz PO Základní škole a Mateřské škole Mladá
Vožice (součástí jsou odpisy v částce 618.500,-KČ)

b) schvaluje:
delegování pravomocí nad rámec schválených pravomocí v provádění rozpočtových opatření, dle §
102 odst. (2) písm. a) zák. 128/2000 Sb., v akt. znění, do 3 l. 12. 2020 zcela na Radu města Mladá
Vožice

Usnesením Č. 91/2020
neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely Č.280/3 ostatní plocha-zeleň o výměře cca 250 m2
v k. ú. Mladá Vožice

Usnesením Č. 92/2020
schvalu je:
prodej pozemkové parcely č.
1091/21 ostatní plocha-zeleň
výměře 539 m' všechny v k.
celkovou kupní cenu 44 560,-

1091/20 ostatní plocha-zeleň o výměře 72 m', pozemkové parcely č.
o výměře 16 m2 a pozemkové parcely č. 825 ostatní plocha-zeleň o
ú. Stará Vožice , , za

KČ dle znaleckého posudku č. 914-22/2020 Ing. Radka Samce



Usnesením Č. 93/2020
schvalu je:
prodej stavební parcely č. 1109 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 408 m2 a stavební
IllO zastavěná plocha a nádvoří o výměře 408 m' obě v k. ú. Mladá Vožice Stavebně
družstvu Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 39143 Mladá Vožice za celkovou kupní cenu l
KČ dle znaleckého posudku č. 1365-205/2020 Ing. Zdeňka Bureše

parcely č.
bytovému
017 140,-

Usnesení Č. 94/2020
schvalu je:
zveřejnění záměru prodat část parcely č. 1184 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 12 m'
v k. ú. Mladá Vožice

V Mladé Vožici dne 18. prosince 2020

Starosta Mgr. Jaroslav větrovský Místostarosta Jaromír Dvořák
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