
USNESENÍ
z 17. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 13. 9. 2021 v zasedací

síni Městského úřadu v Mladé Vožici

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a
provedených voleb:

Usnesením Č. 40/2021
bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 16. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (84.
- 90. zasedání)

Usnesením Č. 41/2021
schvalu je:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 689/8 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 122 m2
v k. ú. Mladá Vožice

Usnesením Č. 42/2021
schvalu je:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 9/2 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o
výměře 60 m2 v k. ú. Bendovo Záhoří

Usnesením Č. 43/2021
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové
výměře cca 70 m2 v k. ú. Bendovo Záhoří

parcely č. 740/1 ostatní plocha — ostatní komunikace o

Usnesením č. 44/2021
schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 234/35 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 196 m2 v k. ú.
Noskov , , za cenu obvyklou 20.580 KČ
dle znaleckého posudku č. 14/2021 Ing. Michala Svatoně

Usnesením Č. 45/2021
schvaluje:
prodej:

a) Části pozemkové parcely č. 449/1 díl ,,a" ostatní plocha - jiná plocha o výměře 31 m2
v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice ,

, , za cenu obvyklou 1.860 KČ
b) Část pozemkové parcely č. 449/1 díl ,,b" zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2

v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice, , ,
, za cenu obvyklou 1.800 KČ.

obojí dc znaleckého posudku č. 1208/34/2021 ze dne 12. 7. 2021 Marty Pípalové, a
tak, jak jsou vyznačeny v Geometrickém plánu č. 126-862/2020 ze dne 7. ledna 2021
vyhotoveném GK Dvořáček

Usnesením Č. 46/2021
schvalu je:
prodej pozemkové parcely č. 40/8 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 27 m2 a pozemkové
parcely č. 1049/19 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 72 m2, obě v k. ú. Stará Vožice dle
Geometrického plánu Č. 185-5/2019ze dne 7. 5. 2020 vyhotoveného Geodetickou kanceláří



Tábor, spol. s. r. o., Bydlinského 2474, 390 02 Tábor, , ,
, za celkovou kupní cenu 9.940 KČ, stanovenou ve znaleckém

posudku Ing. Zdeňka Bureše č. 1498-127/2021 ze dne 5. 8. 2021

Usnesením Č. 47/2021
schvaluje:
shodu na zjištěném průběhu hranic v souhlasném prohlášení o shodě na průběhu hranic
pozemků mezi pozemky parč. Č. st. 72, pare. č. 13 (vlastníci parč. č. st. 7
(vlastník parč. č. st 8, st. 74, pac. č. 9, parč. č. 12 (vlastníci a

a parc. č. 449/1 (vlastník město Mladá Vožice) všechny v k. ú. Radvanov u Mladé
Vožice, jak byly označeny a zaměřeny GK Ing. Pavel Dvořáček v dokumentaci o vyznačení
V ZPMZ Č. 126-862/2020

Usnesením Č. 48/2021
schvalu je:
Shodu na zjištěném průběhu hranic v souhlasném prohlášení o opravě chybného
geometrického a polohopisného určení hranic pozemků mezi vlastníkem pozemků parč. č.
341/1, 343/1 (vlastník město Mladá Vožice) a parč. č. 343/10 (vlastníci

, všechny v k. ú. Mladá Vožice, jak je vyznačeno v Geometrickém plánu č. 1337-
162/2021 vypracovaném geodetickou kanceláří Tábor, spol. s. r. o. Tábor, Bydlinského 2474,
390 02 Tábor

Usnesením Č. 49/2021
l.projednalo:
všechny žádosti/návrhy na změnu č. 2 územního plánu Mladá Vožice z hlediska jejich
prověřování či neprověřování ve změně č. 2 územního plánu
2.schvaluje:
pořízení změny č. 2 územního plánu Mladá Vožice dle ustanovení § 6 odst.5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jehož
obsahem budou požadavky na změny územního plánu č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dle důvodové zprávy
3.pověřuje:
určeného zastupitele starostu Mgr. Jaroslava Větrovského, aby spolupracoval s pořizovatelem
při zpracování změny č. 2 územního plánu Mladá Vožice
4.schvaluje:
pořízení změny č. 2 územního plánu Mladá Vožice zkráceným postupem dle § 55a a
následujících zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů

Usnesením Č. 50/2021
schvaluje:

a) poskytnutí finanční darů jako ohodnocení volnočasových aktivit pro občany města
následovně:

- JK Mladá Vožice - 49.000 KČ
- CK Mladá Vožice - 49.000 KČ
- Divadelní soubor Voživot - 20.000 KČ
b) dotaci poskytnutou TJ Sokol Mladá Vožice - skutečné náklady spojené s provozem všech

mládežnických družstev hrající v pravidelné soutěži (max. 75.000,-KČ) + 49.000 KČ a zároveň
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi městem Mladá Vožice a TJ
Sokol Mladá Vožice, IČ 46630490

C) poskytnutí finančního daru SDH Mladá Vožice - 60.000 KČ



Usnesením Č. 51/2021
schvaluje:

a) Poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje,
územnímu odboru Tábor v hodnotě 33.818,73 KČ.

b) Darovací smlouvu mezi městem Mladá Vožice, IČ - 00252557 a Českou republikou -
Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, IČ - 70882835 dle předloženého
návrhu

Usnesením Č. 52/2021
schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 6 dle předloženého návrhu

Usnesením č. 53/2021
Schvaluje:
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice:

ZŠ a MŠ Mladá Vožice - 23. 6. 2021
Město Mladá Vožice - investice - 8. 9. 2021
Město Mladá Vožice - účetní závěrka 2020 - 8. 9. 2021

Bez závad a doporučení k nápravě

V Mladé Vožici dne 13. září 2021

Starosta Mgr. Jaroslav větrovský Místostarosta Jaromír Dvořák


