USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne l. 3. 2021 v zasedací
síni Městského úřadu v Mladé Vožici
Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a
provedených voleb:
Usnesením Č. 1/2021
bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 13. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (69.
- 73. zasedání)
Usnesením č. 2/2021
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 742/1 ostatní plocha-jiná plocha
o výměře cca 1.500 m' v k. ú. Noskov
Usnesením Č. 3/2021
schvalu je:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 84/2 ostatní plocha-zeleň o výměře 4.446 m' v k. ú.
Mladá Vožice
Usnesením Č. 4/2021
neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 164/5 ostatní plocha-jiná plocha o výměře cca
800 m'v k. ú. Janov u Mladé Vožice
Usnesením Č. 5/2021
a) schvalu je:
vyhrazení si pravomoci schvalovat 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. IllO - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 408 m' 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 m' 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:
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 m' 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 a schvaluje uzavření společné ,,Dohody o zrušení a vypořádání
spoluvlastnictví a Kupní smlouvy".
Usnesením Č. 6/2021
schvaluje:
koupi pozemkové parcely č. 693/21 ostatní plocha o výměře 32 m2 oddělenou od pozemkové parcely
č. 693/5 v k. ú. Mladá Vožice dle Geometrického plánu č. 1283-182/2018 ze dne 29.8.2019
vypracovaném Geodetickou kanceláří Tábor spol. s r.o. od ZZN Pelhřimov a.s., IČ 46678140,
Nádražní 805, 39301 Pelhřimov za kupní cenu 1740 KČ stanovenou ve znaleckém posudku Ing.
Zdeňka Bureše do vlastnictví Města Mladá Vožice
Usnesením Č. 7/2021
schvaluje:
koupi pozemkové parcely č. 136/6 vodní plocha-zamokřená plocha o výměře 12479 m' v k. ú. Mladá
Vožice od DOOKU GROUP, IČ 06607357, Antala Staška 1859/34, Krč, 14000 Praha 4 za
dohodnutou kupní cenu 623 950,- KČ do vlastnictví Města Mladá Vožice
Usnesením Č. 8/2021
a) schvalu je:
dle § 6, odst. 5 písm. a zákona Č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon)
změnu Č. 2 územního plánu Mladá Vožice, která bude obsahovat:
-

aktualizaci zastavěného území
prověření možnosti výstavby rodinných domů na parcelách č. 689/20, 689/32, 1253/2,
1253/15, 1000/37, 1006 v k. ú. Mladá Vožice, parcele č. 113 v k. ú. Noskov, parcele č. 653
v k. Janov u Mladé Vožice, parcelách č. 3/2, 4/2, 3/1, 112/1, 112/2, 112/3, 112/6, 112/7, 112/9
v k. ú. Krchova Lomná

-

prověření možnosti změny stávající plochy BMo-S na parcelách 180/3, 179/1, st. 1328, 1300,
1322, st. 118/1, st. 118/2 v k. ú. Mladá Vožice na plochu OV-S

-

prověření možnosti změny plochy Zz-S na parcele č. 295/5, NSk-S na parcele č. 293 a Ri-S
na parcele č. st. 530, DSm-S na části parcely č. 1255/1 všechny v k. ú. Mladá Vožice na
plochu pro kompostámu

-

koncepci odkanalizování a umístění ČOV v místních částech Stará Vožice, Radvanov a
Noskov

- prověření funkčního využití pozemků ve vlastnictví města Mladá Vožice
- prověřit prostorové regulativy územního plánu
- prověření návaznosti ÚSES na hranici se sousedními obcemi
- prověření souladu regionálního ÚSES se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje
- provedení aktualizace textové části územního plánu
Vymezení lokalit pomocí parcelních čísel striktně nestanovuje rozsah ploch dotčených změnou, ale
slouží k identifikaci území, kterých se změna týká.
b) urcuje:
pověřeného zastupitele Mgr. Jaroslava Větrovského, aby dle stavebního zákona spolupracoval
s pořizovatelem při zpracování změny č. 2 územního plánu
c) schvaluje:
že změna č. 2 územního plánu Mladá Vožice bude pořizována zkráceným postupem dle § 55b
stavebního zákona
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Usnesením Č. 9/2021
schvalu je:
Rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého návrhu

Usnesením Č. 10/2021
schvalu je:
Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice pro rok 2021 dle předloženého
návrhu
V Mladé Vožici dne
l. března 2021

Starosta Mgr. J roslav Větrovský
/'°

Místostarosta Jaromír Dvořák

