
USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 13. 12. 2021 v zasedací

síni Městského úřadu v Mladé Vožici

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

Usnesením Č. 70/2021
bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od l 8. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (97.
- 98. zasedání)

Usnesením Č. 71/2021
schvalu je:
Protokol z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne 13. 12. 202 ] dle
předloženého návrhu

Usnesením Č. 72/2021
schvaluje:
Střednědobý výhled rozpočtu města Mladá Vožice pro roky 2023 - 2024 dle předloženého návrhu

Usnesením č. 73/2021
a) schvaluje:

rozpočet města Mladá Vožice na rok 2022 jako schodkový s tím, že schodek rozpočtu je kryt
z výsledků hospodaření minulých let, součástí rozpočtu je rozpočet sociálního fondu v částce příjmů i
výdajů ve výši 350.953 KČ, rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku v částce příjmů
3,200.000, v částce výdajů 3.000 KČ (poplatky
příjmy celkem v částce: 80,820.533 KČ
z toho : 46,767.700 Kč příjmy daňové

: 19,932.180 Kč příjmy nedaňové
: 14,120.653 KČ zařazené přijaté transfery + převody mezi vlastními účty

(tvorba a čerpání fondů)

výdaje celkem v částce: 97,420.533 KČ
z toho : 56,279.197 Kč výdaje na provoz a údržbu

: 23,590.383 KČ investiční výdaje
: 14,000.000 kč výdaje na investice a opravy
: 3,550.953 KČ převody mezi vlastními účty (tvorba čerpání fondů)

financování v částce: 16,600.000 Kč (zapojeni výsledku hospodaření z minulých let

závazné ukazatele v částce: 5,159.000 KČ - příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská Škola Mladá Vožice (součástí jsou odpisy v částce 759.000 KČ)

b) schvaluje:
delegování pravomocí nad rámec schválených pravomocí v provádění rozpočtových opatření, dle §
102 odst. (2) písm. a) zák. 128/2000 Sb., v aktuálním znění, do 31. 12. 2021 zcela na Radu města
Mladá Vožice

Usnesením Č. 74/2021
schvaluje:
koupi pozemkových parcel v k. ú. Janov u Mladé Vožice (místní část Horní Kouty):



l) p. č. 1144/4 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 36 ln2 a p. č. 739/5 ostatní plocha-
neplodná půda o výměře 681 m' za celkovou kupní cenu 36 410,- KČ od

2) p. č. 1144/5 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 849 m2 za kupní cenu 43 110,- KČ od

3) p. č. 1144/2 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 164 m' za kupní cenu 8 330,-KČ od

4) p. č. 1144/3 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 243 m2 a p. č. 739/4 ostatní plocha-
neplodná půda o výměře 170 m' za celkovou kupní cenu 20970,- KČ od

dle ocenění ve ,,Znaleckém posudku č. 1532-161/2021 ze dne 21.9.2021 Ing. Zdeňka Bureše"

Usnesením Č. 75/2021
1.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. l, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dle důvodové zprávy
3.neschvaluje:
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

jsou požadavky na změny územního plánu č. 4, 11, 12, 13, 17 a 23 dle důvodové zprávy
4.poveruje:
určeného zastupitele starostu Mgr. Jaroslava Větrovského, aby spolupracoval s pořizovatelem při
zpracování změny č. 2 územního plánu Mladá Vožice
5.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

V
Starosta Mgr. Jaroslav větrovský

.

Mladé VOZ' ' 3. prosince 2021
t°'t"'osta Jaromír Dvořák


