Město Mladá Vožice
Zápis

Z 15. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 24. května 2021 v zasedací síni MěÚ
Mladá Vožice
Přítomno — 15 členů městského zastupitelstva — viz prezenční listina
Omluveni —
Hosté Program:
l) Úvod a zahájení
2) Zpráva o činnosti Rady města Mladá Vožice
3) Realizace a financování akcí
4) Nemovitý majetek
5) Různé
6) Závěr
k bodu 1/
15. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice zahájil v 16.30 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 Ing. František Dobeš a
jiří Volák - 13 pro, l se zdržel, l nehlasoval. Dále starosta seznámil s návrhem programu jednání, ten
navrhl doplnit o zařazení projednání zprávy o činnosti Kontrolního výboru - 15 pro doplněný návrh
programu.
k bodu 2/
Starosta Mgr. Větrovský předložil zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice za období od 13.
zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (74. - 81. zasedání).
·

Zastupitel Milan Kaltounek - zda jsou vyvíjeny ze strany města aktivity k podnětu
- zájem o pozemek pro stavbu prodejny potravin

·
·
·

Starosta - Ing. Malinová vytipovává možné pozemky
Zastupitel Milan Kaltounek - informace o jednání s majitelem zámku
Starosta — s majitelem zámku jednáno a městu nabídnuta koupě na cenu cca 7 mil KČ. Dle
vedení města není adekvátní, rovněž dotační příležitosti pro opravu objektu jsou velmi malé

·

Zastupitel Milan Kaltounek - pronájem víceúčelového hřiště TJ Sokol. Otázka budoucího
provozu
Starosta - hřiště bude veřejně přístupně poté, co dojde k odstranění vad, pomalé vsakování
vod. Se zhotovitelem vrcholí jednání o nápravě stavu

·

.

· jiří Volák - mediace sporu mezi TJ Sokol a firmou Vysspa
· Starosta — nařízeno soudem, snaha o smírné řešení problému
Hlasováno o usnesení č. 11/2021 - 15 pro, přijato usnesení č. 11/2021
k bodu 3/
·

Starosta přednesl návrh na zařazení k financování akce - Parkoviště v ZŠ (se
zastupiteli bylo předjednáno). Akce probíhá a je před dokončením. Upozornil na zvýšené
finanční plnění v důsledku rozsáhlého archeologického výzkumu na stavbě.
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 12/2021 - 15 pro, přijato usnesení Č. 12/2021
·

Starosta přednesl návrh na zařazení k realizaci a financování akci — komunikace ve
Sluneční ulici. Akce bude financována z rozpočtu města, z inkasa na prodané pozemky.
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 13/2021 - 15 pro, přijato usnesení Č. 13/2021
k bodu 4/

Žádost o koupi podali

,

. Vlastní

sousední pozemek a rozestavěný rodinný dům, který by chtěli přistavět na parcelu č.
/078/35 (ta požadovaná výměra cca 400 m2), další část cca 130 m2 je v sousedství
pozemku orné půdy
parcely č. 917/1 vše v k. ú. Stará Vožice.
Starosta přednesl návrh rady, doporučeně k neschválení záměru prodat z dopravně
bezpečnostních důvodů - zajištění rozhledových vzdáleností v křižovatce

Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 14/2021 - 15 pro, přijato usnesení Č. 14/2021
-

Žádost o koupi podal F
vlastnící sousední rodinný dům čd.
14. Parcela 883/2 mu sloužíjako předzahrádka a vjezd do domu a část parcely 882/1
má připlocenu do své předzahrádky. Z těchto důvodů by chtěl vše dát do náležitého
stavu a užívané pozemky odkoupit.
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 15/2021 - 15 pro, přijato usnesení Č. 15/2021
Žádost o koupi podali

a

,

.

Pozemky užívajíjako předzahrádky, k parkování aut a vjezdu do rodinného domu Cp. 23, který
vlastnL Z těchto důvodů by chtěli vše dát do náležitého právního stavu a užívané pozemky
odkoupit.
Místostarosta - žádost podpořil, na místě jednal se žadateli, nedochází
k žádném možným kolizím
Hlasováno o usnesení Č. 16/2021 - 15 pro, přijato usnesení Č. 16/2021
Žádost o koupi podala

, původem

, nyní

,

. Na pozemku by chtěla postavit rodinný dům. Vedle kupují pozemek
(viz jiné z následujících usneseni). Dle územního plánu je zástavba
rodinným domem na pozemku možná.
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 17/2021 - 14 pro, l se zdržel hlasování, přijato usnesení Č. 17/2021
Žádost o koupi podala Pohřební služba František Volf za účelem výstavby
smuteční obřadní síně a chodníku. Rada města usnesením č. 107/2021 na své 79.
schůzi konané 23. 4.2021 neschválila tento záměr a nedoporučuje Zastupitelstvu
města Mladá Vožice prodat Část pozemku p. č. 689/4 v k. ú. Mladá Vožice, kde se
nachází urnový háj.
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 18/2021 - 15 pro, přijato usnesení č. 18/2021
Žádost o koupi podala

,

,

, která nově

vlastní (spolu s
.
v sousedství rodinný dům Cp. 575 a
garáže/sklady (bývalá vilka Rybářství Třeboň a.s.)
Starosta přednesl doporučení rady, záměr nezveřejňovat pro budoucí možné
kolize, např. při opravě mostu a možné stavbě chodníku
Hlasováno o usnesení Č. 19/2021 - 14 pro, l se zdržel hlasování, přijato usnesení Č. 19/2021
-

Jedná se o prodej pozemku, na který bylo schváleno zveřejněni' záměru prodeje, které bylo od
5.3. do 22.3.2021 zveřejněno na úřední desce MěÚ a nyní se přistupuje ke schválení prodeje
za cenu obvyklou v místě dle ZP - prodej pozemku
, pozemek parc. č. 84/2 o
výměře 4.446 m2

Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 20/2021 - 14 pro, l nehlasoval, přijato usnesení Č. 20/2021

-

které bylo od 2. 12.
Jedná se o pozemek, na který bylo schváleno zveřejnění záměru prodeje,
do 18. 12. 2020 zveřejněno na úřední desce MěÚ a nyní se přistupuje ke schválení prodeje za
cenu obvyklou v místě dle ZP. Prodej pozemkové parcely č. 207/3 ostatní plocha-jiná plocha o
výměře 150 m" prodej
·

- Bez diskuze
Hlasováno o usnesení č. 21/2021 - 15 pro, přijato usnesení Č. 21/2021
-

které bylo od 2. 12.
Jedná se o pozemek, na který bylo schváleno zveřúnění záměru prodeje,
do 18. 12. 2020 zveřejněno na úřední desce MěÚ a nyní se přistupuje ke schválení prodeje za
cenu obvyklou v místě dle ZP. Prodej pozemkové parcely č. 671/5 ostatní plochajiná plocha o
výměře 41 m2, pozemkové parcely č. 671/6 ostatní plochajiná plocha o výměře 68 m' a dílu
,,a" zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2'

- Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 22/2021 - 15 pro, přijato usnesení č. 22/2021

-

Jedná
se o do
pozemek,
který bylonaschváleno
zveřejnění
bylo od
22.12.2020
7.1.2021nazveřejněno
úřední desce
MěÚ a záměru
nyní se prodeje,
přistupujekteré
ke schválení
prodeje za cenu obvyklou v místě dle ZP. Prodej dílu ,,a" o výměře 11 m2 odděleného z
pozemkové parcely č. 1184 ostatní plocha-ostatní komunikace v k. ú. Mladá Vožice,

- Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 23/2021 - 15 pro, přijato usnesení Č. 23/2021
-

Jedná
o pozemek,
na který
bylo schváleno
zveřejněnízáměru
prodeje,
bylo od
2.12. do
18. 12se.2020
zveřejněno
na úřední
desce MěÚ
a nyní se přistupuje
ke které
schválení
prodeje
za
cenu obvyklou v místě dle ZP. Prodej pozemku parc. č. 382/5,

- Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 24/2021 - 15 pro, přijato usnesení Č. 24/2021
-

Jedná se o pozemek, na který bylo schváleno zveřejnění záměru prodeje, které bylo od 5.3. do
22. 3. 2021 zveřejněno na úřední desce MěÚ a nyní se přistupuje ke schválení prodeje za cenu
obvyklou v místě dle ZP. Prodej pozemkové parcely č. 742/9 ostatní plocha-jiná plocha o
výměře 1493 m' v k. ú. Noskov,

- Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 25/2021 - 15 pro, přijato usnesení Č. 25/2021
-

Jedná se o pozemek, který město úspěšně získalo v elektronické aukci CTA/057A/202/ dne
23.4.2021 jako jediný zájemce za vyvolávací cenu 82.500 Kčjde o účelovou komunikaci kolem
,, lomu" v Mladé Vožici.

-

Starosta uvedl, že rada rozhodla o účasti v aukci z důvodu získáni' pozemku jako přístupu na
ostatnípozemkové parcely.

- Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 26/2021 - 15 pro, přijato usnesení č. 26/2021
-

Starosta předložil návrh na koupi areálu od,firmy Agrospol, odkázal se na důvodovou zprávu,
jež byla součástí materiálů kjednání zastupitelstva:
Důvodová zpráva k záměru koupi areálu firmy Agrospol Mladá Vožice a. s. - Mladá Vožice
č. p. 5
· Město má ideální a neopakovatelnou příležitost získat potřebný areál pro zázemí
technické skupiny města
· Areál je ideálně situován téměř v centru města, ale přesto v okolí relativně
průmyslových a podnikatelských objektů, dojde tedy v vymístění provozu technické
skupiny z poměrně hustě zalidněné a obydlené části města
· Výměra a rozsah areálu jsou více než dostatečné pro potřeby, ale i případný rozvoj
potřeb technických služeb města
· V areálu by tedy vzniklo zázemí pro pracovníky, dále ve stávajících objektech třídící
linka na plasty, nezbytné skladové prostory, nově se za účasti dotace počítá
s vybudováním plnohodnotného sběrného dvora
· Dostatek prostoru stýká areál i pro parkování stále přibývající techniky technické
skupiny
· Ke zvelebení areálu bude možno čerpat dotační prostředky z různých programů - na
renovace a energetické úspory budova z Operačního programu Životní prostředí, na
zřízení sběrného dvora z Operačního programu Životní prostředí, možno uvažovat i
nad možnými dotačními programy např. z MMR - demolice brownfield
·
·

Současné zázemí technické skupiny (objekt bývalé kotelny pro vytápění panelového
domu) bude možno zbourat a v místě je možno uvažovat se zřízením např. parkové
plochy - rovněž zde je možno využít dotační prostředky
Možno připomenout, že stávající objekt zázemí je nevyhovující z hlediska rozsahu
prostor, výměry přiléhajících pozeiµků, ale zejména z pohledu lokality, kde se nachází

Odůvodnění kupní ceny:
'
.':
· Znalecký posudek dodaný dosavadním vlastníkem - Ing. Antonín Randa - 11.000.000
Kč
· Znalecký posudek dodaný potencionální kupujícím - Ing. Pavel Kratochvíl 9.400.000 Kč
·

Schválení kupní ceny je plně v kompetenci Zastupitelstva města Mladá Vožice
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dodaných znaleckých posudků
Na základě několika jednání se současným vlastníkem je navržena cena - 11.000.000
Kč, jež koresponduje s výší ceny dle znaleckého posudku a není ve výrazné odchylce
od ceny dle znaleckého posudku potencionálního kupujícího
k návrhu koupě proběhla debata.'
zastupitelé Jiří Volák, František Loudín, Milan Kaltounek - upozorňovali na značný rozsah
areálu, možnost likvidace, a tedy značných nákladů na možné ekologické zátěže, v zásadě
zbytnost této koupě, problematičnost v čerpání dotací přesun zázemí techniclých služeb úplně
mimo město, pochyby nad kvalitou možných stavebních pozemků v lokalitě, značné náklady
související s revitalizací areálu. Zazněl i názor na adekvátnost ceny

-

radní Ing. František Dobeš - nemá povědomí o ekologických zátěžích
místostarosta, Jiří Fáček, - vyjadřovali podporu koupi areálu, přesunu zázemí technické
skupiny města do získaného areálu, upozornili, že v lokalitě běžně lidé staví rodinné domy
Po cca 15 minutách debaty zastupitel Jiří Volák požádal o přestávku v délce 5 minut na jednání
zastupitelů zvolených za ODS. Starosta žádosti vyhověl. Z dalšího průběhu jednání se omluvila
zastupitelka Miroslav Kuklová.
-

Po poradě navrhl zastupitel Jiří Volák koupi za cenu 10,2 mil KČ, zastupitel Ing. Dobeš
jakožto statutární zástupce prodávajícího sdělil, že i na základě rozhodnutí orgánů,firmy nelze
cenu upravit, dále uvedl, že existují další zájemci o koupi areálu

-

Starosta, na základě sdělení Ing. Dobeše vyjádřil přesvědčenĹ že návrh jiřího Voláka je
nehlasovatelný, k čemuž Jiří Volák přisvědčil. Starosta rovněž zmínil, že je možno uvažovat o
přerušení bodu, ze strany dalších zastupitelů byla k tomuto návrhu vyjádřena nevůle, protože
je třeba o koupi rozhodnout
Hlasováno o usnesení Č. 27/2021 - 9 pro, 4 proti, l nehlasoval (Ing. Dobeš, statutární zástupce
prodávajícího) přijato usnesení Č. 27/2021
k bodu 5/

Předseda Kontrolního výboru Ing. Kaltounek předneslzprávu o kontrolách MěÚ,
Vožické majetkové - bez závad.
- Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 28/2021 - 14 pro, přijato usnesení Č. 28/2021
Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatřenl: jež obsahuje položky:
Proúčtování daně z příjmu za město
Dotace od Jihočeského kaje na výkon sociální práce
Kompenzační bonus pro rok 2021 - příspěvek ze státního rozpočtu
Koupě pozemku od UZVM
Příjem za prodeje pozemků schválené v průběhu jednání zastupitelstva
Pokrytí výdajů schválených v průběhu jednání zastupitelstva

a)

b)
')
d)
')
f)

- Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 29/2021 - 14 pro, přijato usnesení Č. 29/2021
Zastupitel Milan Kaltounek -jakfunguje kompostárna
Starosta - biologiclý odoadje shromažďován před lomem, odtud transportován do
kompostárny v lomu

Jednání bylo ukončeno v 17.45 hodin
V Mladé V "' ' ne 24. 5. 2021

starosta Mgr. roslav větrovský
Ověřovate ápisu'
Ing. František Dobeš
4

jiří Volák

ístostarQsta Jaromír Dvořák

