Město Mladá Vožice
Zápis

Z 17. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 13. září 2021 v zasedací síni MěÚ
Mladá Vožice
Přítomno - 14 členů městského zastupitelstva - viz prezenční listina
Omluveni - Václav Slabý
Hosté —
Program:

l) Úvod a zahájení
2)
3)
4)
5)
6)

Zpráva o činnosti Rady města Mladá Vožice
Nemovitý majetek
Dary spolkům
Různé
Závěr

k bodu 1/
17. 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 František Smrčina a
Milan Maršálek - 12 pro, 2 se zdrželi. Dále starosta seznámil s návrhem programu jednání, doplněným
po dohodě s předsedou Kontrolního výboru o zprávu o činnosti právě Kontrolního výboru - 14 pro.
k bodu 2/
Starosta Mgr. větrovský předložil zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice za období od 16.
zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (84. - 90. zasedání).
-

Milan Kaltounek — obsahy smluv o dílo na projektové dokumentace s Pavlem Doušou a
Stavoprojektem

-

Starosta - Pavel Douša projektuje technickou vybavenost pro lokalitu, která vznikne v areálu
získaného od Agrospolu. Stavoprojekt projektuje revitalizaci budov a ploch v témže areálu,
prioritně zázemí pro pracovníky technické skupiny města

-

Milan Kaltounek - dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Swietelsky - technická infrastruktura
ve Sluneční ulici

-

Starosta - zemina z výkopů se ukázala nezhutnitelnou, proto bylo nutno pro odpovídající
únosnost komunikace instalovat geobuňky

-

Milan Kaltounek - dodatek ke smlouvě o dílo s firmou STB technik Bohemia - víceúčelové
hřiště

-

Starosta - na hřišti řešeny dvě záležitosti. Reklamační - odstranění nevyhovující prosívky pod
umělou trávou. Technické zhodnocení - posílení konstrukčních vrstev pro spad plochy a
instalace odtokových mříží
Hlasováno o usnesení Č. 40/2021 - 14 pro, přijato usnesení Č. 40/2021
k bodu 3/
-

Žádost o koupi podal Jiří Fáček, 1
e. Jedná se o
mez pod areálem bývalých pekáren, nyní ve vlastnictví Václava Žahoura. Pozemek

sousedí s pozemkem p. č. 689/2, který vlastní
J
. Na ten navazuje areál Jiřího Fáčka
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 41/2021 - 13 pro, zastupitel Jiří FáČek ohlásil střet zájmů a ve věci
nehlasoval, přijato usnesení Č. 41/2021
Žádost o koupi podala M
V
Jedná se o zaplocenou předzahrádku předjejím rodinnýni doniem čp. , které zdědila
po svých rodičích a chce tak napravit právni' vztah, aby užívaný pozemek i vlastnila.
-

Žádost o koupi podal J
, vlastnící
rodinný dům Cd.
U domu je předzahrádka na parcele č. 23/2, na níž navazuje
př[plocených cca 70 m2 z obecní návsi. Nový vlastník domu Cd.
chce vše uvést do

náležitého právního stavu a přjplocenou užívanou Část vlastnit
Starosta navrhl projednání obou žádostí zároveň, protože jde o logicky spojené celky.

Bez diskuze
Hlasováno o usneseních Č. 42, 43/2021 - 14 pro, přijata usnesení Č. 42, 43/2021
Koupě probíhá na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku z 16.
zasedání ZM 21.6.2021, záměr visel na úřední desce od 23.6. do 9. 7.2021 a nyní se
přistupuje ke schválení prodeje za cenu obvyklou v místě dle ZP předloženého
kupujícím
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení č. 44/2021 - 14 pro, přijato usnesení Č. 44/2021
Jedná se o pozen7ky, na které bylo schváleno zveřejnění záměru prodeje na 16. zasedání ZM
21.6.2021, a které bylo zveřejněno na úřední desce od 23.6. do 9. 7.2021 a nyní se přistupuje
ke schváleníprodeje za cenu obvyklou v nústě dle ZP předloženého kupujícími
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 45/2021 - 14 pro, přijato usnesení Č. 45/2021
-

Jedná se o pozemek, na který bylo schváleno zveřejnění záměru prodeje na 16. zasedání ZM
21.6.2021 a které bylo od 23. 6. do 9. 7. 2021 zveřejněno na úřední desce MěÚ a nyní se
přistupuje ke schváleníprodeje za cenu obvyklou v nústě dle ZP
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 46/2021 - 14 pro, přijato usnesení Č. 46/2021
-

Žádost o schválení souhlasného prohlášení podala GK Dvořáček a jeho
součástí bude GP pro průběh vyýčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků a (ý
budou následně zapsány do KN dle příslušné kupní smlouvy mezi l
i
R
a Městem Mladá Vožice
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 47/2021 - 14 pro, přijato usnesení Č. 47/2021

Žádost o schválení souhlasného prohlášení podal geodet Luboš Mrázek a jeho
součástí bude GP pro změnu hranic pozemků a (y budou následně zapsány do KN.
Jedná se o zpřesnění hranice mezi pozemky města M7adá Vožice a m
(chatová osada Remízek)
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení č. 48/2021 - 14 pro, přijato usnesení Č. 48/2021
-

-

Jedná se pouze o PŘESCHVÁLENÍ už přijatého usnesení č. 38/2021 z 16. zasedání
ZMze dne 21. 6.2021, kdy se do textu v odstavci 2. omylem nedostaly body 4 a 7, které
byly projednány, schváleny a zveřejněny v důvodové zprávě
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 49/2021 - 14 pro, přijato usnesení Č. 49/2021
k bodu 4/
-

Starosta přednesl návrh na přidělení darů spolkům ve městě. Uvedl, že část
daru SDH Mladá Vožice bude použita jako spoluúčast k dotaci
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení č. 50/2021 - 14 pro, přijato usnesení Č. 50/2021
Starosta přednesl návrh na uzavření Darovací smlouvy HZS Tábor, jedná se o
pomoc po tornádu v jižní Moravě
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 51/2021 - 14 pro, přijato usnesení Č. 51/2021
a)

b)
')
d)
')

D

Starosta přednesl návrh rozpočtového opatření:
Příjmy za odnětí zemědělského a půdního fondu
Vyšší příjmy za prodej dřeva
Zařazení vyšších sankčních plateb rozpočtu
Zařazení vratek ze energie
Příjmy za prodeje pozemků schválené za 17. zasedání
Poskytnuté dary a dotace

Hlasováno o usnesení Č. 52/2021 - 14 pro, přijato usnesení Č. 52/2021
Předseda Kontrolního výboru přednesl zprávu o činnosti výboru. Proběhly kontroly ZŠ
a MŠ a města. Bez závad
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 53/2021 - 14 pro, přijato usnesení Č. 53/2021

-

Zastupitel Jiří Volák - proč město nereflektuje na nabídku Jihočeské televize
Starosta - jde o komerční projekt, kdy za prezentace se hradí
Jednání
bylo
ukončeno
17.00
hodin
V Mladé
Vožici
dne v13.
9. 2021

starosta Mgr J oslav Větrovský
Ověřovatelé

pisu:
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ístostarosta Jaromír Dvořák

