Město Mladá Vožice
Zápis

Z 13. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 18. prosince 2020 v zasedací síni
MěÚ Mladá Vožice
Přítomno — 14 členů městského zastupitelstva — viz prezenční listina
Omluveni — Pavel Flosman
Hosté —
Program:

l)
2)
3)
4)
5)
6)

Uvoď a zahájení
Zpráva o Činnosti Rady města Mladá Vožice
Protokol z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice
Rozpočet města pro rok 2021
Nemovitý majetek
Různé

k bodu 1/
13. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice zahájil v 14.30 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 Miroslava Kuklová a
František Loudín - 14 pro. Dále starosta seznámil s návrhem programu jednání - 14 pro návrh.
k bodu 2/
Starosta Mgr. Větrovský předložil zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice za období od 12.
zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (67. - 68. zasedání).
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 87/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 87/2020
k bodu 3/
Předseda Finančního výboru jiří Fáček seznámil s usnesením výboru, schválit předložený návrh
rozpočtu
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 88/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 88/2020
k bodu 4/
Starosta seznámil s návrhem rozpočtového výhledu pro roky 2022 a 2023 - není řešeno Žádné
případné úvěrování. Dále představil návrh rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 2021. Připomněl, že
rozpočtem se zabýval Finanční výbor, městská rada, visel na úřední desce. Akcentoval vytvoření
rozpočtové rezervy ve výši cca 17,7 mil KČ, ke které bude moc být ještě připočten přebytek
hospodaření z roku 2020 a také přebytek hospodaření z minulých. Uvedl, že uvedené disponibilní
zdroje budou určeny pro akce města - možnou obnovu vodohospodářské infrastruktury na průtahu
městem a vybudováním 12ti pečovatelských bytů na Husově náměstí.
-

Zastupitel Ing. Kaltounek - poukázal na některé rozpočtované položky - daňové příjmy,
výdaje v lesích a vznesl dotaz, zda čísla v rozpočtu jsou reálná

-

Starosta - rozpočet je sestavován velmi konzervativně, čísla reálná, o čemž svědčí i výsledky
hospodaření v minulých letech, i přes značný objem investic

- Zastupitel jiří Volák - výdaje na čištění odpadních vod v roce 2020
Starosta - odpoví písemně
Hlasováno o usnesení Č. 89/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 89/2020
Hlasováno o usnesení Č. 90/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 90/2020
k bodu 5/

Žádost o koupi podal
,
,
. Jedná se o
část lesoparku ,,Na hradě" sousedící s pozemkem p. č. 273/9, který vlastníjeho
.
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 91/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 91/2020
Jedná se o prodej pozemků na Starovožických Výlevech u rodinného čp. 52, kte¶
letos koupila a samostatného pozemku, který navazuje také na její

2020 a proběhlo od 3. 7. do 20. 7. 2020. Kupní smlouvaje vypracována.
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení č. 92/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 92/2020
Jedná se o prodej stavebních pozemků pod bytovýn?i domy č. 638 a Cp. 639 v ulici
Doudlebská. Zveřejnění zánúíru prodat pozemky bylo zveřejněno od l. 12. do 17. 12. 2020 a
schváleno na 12. zasedání ZM dne 30. 11. 2020. Kupní sndouva se přjpravuje k vypracovánL
Starosta přPomenul právni" stanovisko — prodejje nutno realizovat za cenu obvyklou.
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 93/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 93/2020
Žádost o koupi podal
,
, který staví v ulici U Hřiště nový
rodinný dům a dílnu a jedná se n7u o vybudování oplocení Zveřejnění záměru prodeje bylo
schváleno už na 12. zasedání ZM dne 30. 11. 2020 pro cca 7 m2, ale při předběžnénz řněření
geodetem bylo naměřeno více - 11 n72, proto se dává znovu na schválenL Radní Lubonúr
Mrázekještě upřesnil průběh měřenL
Hlasováno o usnesení Č. 94/2020 - 14 pro, přijato usnesení Č. 94/2020
k bodu 6/
Starosta vyzval zastupitele k podnětům.
Bez diskuze

Jednání bylo ukončeno v 15.00 hodin
V Mladé Vožici dne 18. 12. 2020
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