
Město Mladá Vožice
Zápis

Z 19. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 13. prosince 2021 v zasedací síni
MěÚ Mladá Vožice
Přítomno — 14 členů městského zastupitelstva - viz prezenční listina
Omluveni — Pavel Flosman,
Hosté -
Program:

l) Úvod a zahájení
2) Zpráva o činnosti Rady města Mladá Vožice
3) Protokol z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice
4) Rozpočet města na rok 2022
5) Různé, závěr

k bodu 1/
19. 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 - 12 pro, 2 se zdrželi. Dále starosta seznámil s návrhem programu jednání - 14 pro.

k bodu 2/
Starosta Mgr. větrovský předložil zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice za období od 18.
zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (97. - 98. zasedání).

- Zastupitelé Milan Kaltounek a František Loudín - důvody odstoupení jírmy ACG Real od
smlouvy o dílo na výstavbu pečovatelských bytů a zda byly osloveny další ,firmy v pořadí dle
výběrového řízení

- Starosta -,firma odstoupila na základě důvodů najejí straně - zejména kapacitní důvody. Byly
osloveny všechny dalšíjírmy zúčastněné v řízení dle pořadí - z kapacitních důvodů nebudou
na příradnou výzvu kpodpisu smlouvy re/7ektovat

Hlasováno o usnesení Č. 70/2021 - 14 pro, přijato usnesení č. 70/2021

k bodu 3/
Předseda Finančního výboru přednesl závě'y z jednání výboru ze dne 13. 12. 2021, zejména
doporučení ke schválení rozpočtu města pro rok 2022 dle předloženého návrhu
Hlasováno o usnesení Č. 71/2021 - 14 pro, přijato usnesení Č. 71/2021

k bodu 4/
Starosta sloučil se souhlasem zastupitelů projednávání a hlasování k návrhu rozpočtu města pro rok
2022 a rozpočtového výhledu pro roky 2023 - 2024. V úvodu zejména uvedl:

Rozpočet byl v zákonné lhůtě zveřejněn na úřední desce
Byl řádněprojednání v městské radě a Finančním výboru
Informoval o rekapitulaci při)'mů a výdajů nuZsta k 25. 11. 2021, zejména zdůraznil

velmi dobré plněnípříimů, na cca 120 % plánovaných příimů
Shrnul jílozo/íi sestavovaného rozpočtu - rozpočet provozních výdajů, vytvořena

rezerva najínancování investičních akcí
Rozpočet sestaven velmi konzervativně, přl)'n?y poníženy oproti predikci Svazu měst a

obcí o 5 % z důvodu rozpočtové opatrnosti
Zastupitelé Milan Kaltounek a Jiří Volák - otázky zejména na upřesnění obsahu některých položek
v rozpočtu, v rozpočtovém výhledu na realitu predikce provozních výdajů
Hlasováno o usneseních 72 a 73/2021 - 14 pro, přijato usnesení Č. 72 a 73/2021

k bodu 5/
- Jedná se o pozemky pod cestou k lesnímu komplexu města v Horních Koutech, cestu by chtělo

město zpevnit, aby se zlepšil odvoz dřeva z lesů a nepoužívaly se okolní zenzědělské soukromé
pozemky, které se tím ničí Cena dle znaleckého posudku činí 50, 78 KČ za l m2. Jeden
z vlastníků zatím váhá s prodejenz
Bez diskuze

Hlasováno o usnesení č. 74/2021 - 14 pro, přijato usnesení Č. 74/2021



Pořizovatel Městslý úřad Tábor odbor rozvoje požádal Krajslý úřad JČK o vydání
stanoviska k navrženým žádostem/návrhůrn na změnu č. 2 ÚP. Ten vydal dne 22.10.2021
přiložené ,,stanovisko č. j. KUJCK 117497/2021", které bylo předáno městu pořizovatelem
dne 23.11.2021. Vněm se předpokládá vydání negativního stanoviska orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu (ZPF) na plochách L třídy ochrany při dalším pořizování Zde
lze odej/nout ze]'nědělskou půdu pouze v přlbadech, kdy jiný veřejný zájein výrazně převažuje
nad veřejnýn? záin?em ochrany ZPF, A to není náš případ.' Vk. ú. Mladá Vožice se to jýká
záměru č. 4 (žadatelka Žaneta Musilová pro stavbu rodinného donzu) a Č. 23 (žadatel niČsto
Mladá Vožice - pro lokalitu rodinných donzů) a v k. ú. Noskov Č. 13 (žadatel Roman ŠaPata-
pro doprovodné stavby pro chov koní) - v důvodové zprávě (nově přiložené žlutě vyznačeno -
NESCHVÁLITPROVĚŘOVÁVI:

- Starosta uvedl, že pro umožnění dalších kroků k pořízení změny územního plánu bude nutno
výše uvedené záměry vypustit

- Ing. František Dobeš -jakou šanci majížadatelé v budoucnu k vyhovění své žádosti
- Starosta - se žadateli, jímž nemohlo být vyhověno kvůli stanovisko dotčeného orgánu státní

správy bude jednáno, stejně tak i s příslušným orgány ochrany zemědělského půdníhofondu
Hlasováno o usnesení Č. 75/2021 - 14 pro, přijato usnesení Č. 75/2021

- Zastupiteljiří upozornil na chudou výzdobujednoho ze stromů na Žižkově náměstí
- Zastupitel Jiří Fáček reagoval - nebyly dodány včas objednané žárovky

Na závěr jednání starosta všem popřál pohodové Vánoce, mnoho zdraví v novém roce a poděkoval za
práci pro města v roce 2021.

Jednání bylo ukončeno v 17.10 hodin
V Mladé Vožici dne 13. 12. 2021 <

starosta Mgr., aroslav Větrovský E> místostarosta Jaromír Dvořák
Ověřovatelé zápisu' ,"
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