USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 24. 5. 2021 v zasedací
síni Městského úřadu v Mladé Vožici
Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů
provedených voleb:

a

Usnesením Č. 11/2021
bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 14. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (74.
- 8 l. zasedání)
Usnesením Č. 12/2021
schvaluje:
realizaci a financování akce Parkoviště ZŠ - na základě smlouvy o dílo mezi městem Mladá Vožice,
IČ - 00252557 a SWIETELSKY stavební s. r. o., IČ - 48035559 - parkoviště u ZŠ, 1,774.347,54 KČ
včetně DPH, financování z rozpočtu města Mladá Vožice
Usnesením č. 13/2021
schvaluje:
realizaci a financování akce Mladá Vožice - Sluneční ulice - technická vybavenost, II. etapa komunikace, na základě smlouvy o dílo mezi městem Mladá Vožice, IČ - 00252557 a Swietelsky
stavební s. r. o., IČ - 48035599, Mladá Vožice - Sluneční ulice - technická vybavenost, II. etapa komunikace, 10.629.837,63 KČ včetně DPH, financování z rozpočtu města Mladá Vožice
Usnesením Č. 14/2021
neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 1078/29 orná půda o výměře 60 m'a část pozemkové
parcely č. 1078/35 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 400 + 130 m2 v k. ú. Stará
Vožice
Usnesením Č. 15/2021
schvalu je:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcely č. 883/2 zahrada o výměře 124 m' a Část pozemkové
parcely č. 882/1 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 100 m' v k. ú. Noskov
Usnesení Č. 16/2021
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 742/2 zahrada o výměře 133 m' a část pozemkové
parcely č. 742/1 ostatní plocha-jiná plocha o výměře cca 350 m2 v k. ú. Noskov
Usnesením Č. 17/2021
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 742/1 ostatní plocha-jiná plocha o výměře cca
1800 m' V k. ú. Noskov

Usnesením Č. 18/2021
neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 689/4.,orná půda o výměře cca 350 m' v k. ú.
Mladá Vožice
J

Usnesením Č. 19/2021
neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 125 l ostatní plocha-neplodná půda o výměře cca
280 m' v k. ú. Mladá Vožice
Usnesením Č. 20/2021
schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 84/2 ostatní plocha-zeleň o výměře 4446 m' v k. ú. Mladá Vožice
,
,
za kupní cenu 120 042 KČ stanovenou ve znaleckém
posudku Ing. Michala Svat'oně č. 7/2021 ze dne 11.3.2021
Usnesením Č. 21/2021
schvalu je:
prodej pozemkové parcely č. 207/3 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 150 m2 v k. ú. Noskov dle
Geometrického plánu č. 275-5/2021 ze dne 27. ledna 2021 vyhotoveného Geodetickou kanceláří
Dvořáček, chýnovská 1917/9, 39002 Tábor
a
,
,
,
za kupní cenu 15 750 KČ stanovenou ve znaleckém posudku Ing.
Michala Svat'oně č. 6/2021 ze dne 11.3.2021
Usnesením Č. 22/2021
schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 671/5 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 41 m', pozemkové parcely č.
671/6 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 68 m2 a dílu ,,a" zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m'
oddělených z pozemkové parcely č. 671/1 v k. ú. Krchova Lomná dle Geometrického plánu č. 83912/2020 ze dne 19. listopadu 2020 vyhotoveného Geodetickou kanceláří Dvořáček, Chýnovská
1917/9, 39002 Tábor
a
,
,
za kupní cenu 13 860 KČ stanovenou ve znaleckém posudku Ing. jiřího Vavrušky č. Z2/2021
ze dne 29.3.2021
Usnesením Č. 23/2021
schvaluje:
prodej dílu ,,a" o výměře 11 m' odděleného z pozemkové parcely č. 1184 ostatní plocha-ostatní
komunikace v k.ú. Mladá Vožice dle Geometrického plánu č. 1322-328/2020 ze dne 13.1.2021
vyhotoveného Geodetickou kanceláří Tábor spol. s r.o.,, Bydlinského 2474, 39002 Tábor
,
,
za kupní cenu 1350,- KČ stanovenou ve
znaleckém posudku Ing. jiřího Vavrušky č. Z1/2021 ze dne 29.3.2021

Usnesením Č. 24/2021
schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 382/5 o výměře 493 m' trvalý travní porost v k. ú. Mladá Vožice dle
Geometrického plánu č. 1328-272/2021 ze dne 16. dubna 2021 vyhotoveného Geodetickou kanceláří
Dvořáček, chýnovská 1917/9, 39002 Tábor
,
,
za kupní
cenu 71 700 KČ stanovenou ve znaleckém posudku Ing. Zdeňka Bureše č. 1418-47/2021 ze dne
28.3.2021
Usnesením Č. 25/2021
schvalu je:
prodej pozemkové parcely č. 742/9 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 1493 m2 v k. ú. Noskov dle
Geometrického plánu č. 276-46/2021 ze dne 13.4.2021 vyhotoveného Geodetickou kanceláří Tábor
spol. s r.o., Bydlinského 2474, 39002 Tábor
a
,
za kupní cenu 442 000 KČ stanovenou ve znaleckém posudku Ing. Zdeňka Bureše č.
143 1-60/2021 ze dne 23.4.20211

Usnesením Č. 26/2021
Zastupitelstvo města Mladá Vožice projednalo a schválilo žádost o úplatný převod a současně i
samotný úplatný převod l?ozemko pp. č. 1191 v katastrálním území Mladá Vožice z vlastnictví ČRpříslušnosti hospodařit Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města
Mladá Vožice, za kupní cenu ve výši 82.500,-KČ.
Usnesením Č. 27/2021
schvaluje:
kupní smlouvu mezi městem Mladá Vožice, IČ - 00252557 a Agrospol Mladá Vožice a. s.,
IČ - 60850949 za kupní cenu 11.000.000 KČ stanovenou ve znaleckém posudku č. 3566A-4/2021 ze
dne 13.4.2021 vyhotoveném znalcem Ing. Antonínem Randou, areál Agrospolu Mladá Vožice a. s.,
č. p. 5 Mladá Vožice
Usnesením Č. 28/2021
schvaluje:
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice dle předloženého návrhu

Usnesením č. 29/2021
schvalu je:
Rozpočtové opatření č 3 dle předloženého návrhu

V Mladé Vožici dne 24. května 2021
Místostarosta Jaromír Dvořák

Starosta Mgr. Jaroslav větrovský
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