
V předloženém rozpočtu - rozpočtové
příjmy -  tvoří největší částku daňové
příjmy, které pro nás vybírá finanční úřad.
Ty jsou dále doplněny především příjmy z
místních a správních poplatků. V rozpočtu
není započítána daň z příjmu za město,
která je ve stejné výši zároveň položkou
výdajovou a bude zařazena do rozpočtu až
v termínu podávání daňového přiznání za
rok 2021. Nedaňové příjmy jsou
zajišťovány vlastní činností a nakládáním
s majetkem a v nich tvoří největší příjem
tržby za prodané dřevo, dále nájemné za
městské byty a příjem z pachtovného.

Příspěvek na provoz PO Základní škole 
a Mateřské škole Mladá Vožice v částce 
5,159.00 tis. Kč. (Součástí jsou odpisy v
hodinčástce 759 tis. Kč).

Pokud jde o výdajovou stránku rozpočtu,
nejvíce prostředků je dáváno do školství,
dále na hospodaření v městských lesích a
těžbu dřeva, na odpadové hospodářství,
péči o veřejnou zeleň, pečovatelskou
službu a další, obcím ze zákona stanovené
činnosti.   Součástí výdajů je rozpočtová
rezerva, která bude použita na úhradu akcí
města, až budou provedena výběrová
řízení a bude známa cena jednotlivých
akcí. Součástí výdajů na správu je i
rozpočet sociálního fondu, který bude
čerpán v souladu se Statutem a Zásadami,
schválenými zastupitelstvem města. Další
fond, který město zřídilo, je fond obnovy
vodohospodářského majetku, do kterého
musí být převedeny prostředky z nájmu od
Vožické majetkové, s.r.o., hrazeny jsou z
něj výdaje na pořízení a obnovu
vodohospodářského majetku, výdaje jsou
rozpočtovány na příslušném §. Převody
mezi běž. účty a fondy jsou rozpočtovány.

Rozklikávací rozpočty minulých let,
včetně plnění, jsou zveřejněné na 
Internetu viz    

https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-

jednotka/00252557/prehled?rad=t&
obdobi=1912. Jana Rašková

Příprava akcí pro rok 2022:
1) 1. etapa opravy průtahu města – od

Restaurace Na Růžku směrem na Tábor.
Město bude v rámci této akce investorem
obnovy vodovodu a kanalizace, Správa a
údržba silnic Jihočeského kraje zainvestuje
opravu silničního tělesa. Město a SÚS
mají uzavřenu smlouvu o společnosti, 
jejímž účelem je provést společně výběr
jednoho zhotovitele. Předpoklad zahájení
prací je začátkem července, poté, co
proběhne ve městě společné Mistrovství
ČR a SR v silniční cyklistice. 

2) Pečovatelské byty na Husově náměstí
– aktuálně je zveřejněna opět výzva
k podání nabídek pro vývěr zhotovitele.
Výběrové řízení, které již proběhlo, muse-
lo být zrušeno pro odstoupení vítěze řízení
od podpisu od smlouvy o dílo z důvodů
plně na straně firmy. Další firmy, které se
řízení zúčastnily již z kapacitních důvodů
na nabídku práce provádět nemohly reflek-
tovat. S pracemi se začne ihned po výběru
nového realizátora stavby, na akci se bude
čerpat dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 7,2 mil Kč, vznikne 12
nových bytů v režimu pečovatelských
bytů.

3) Chodníky v ulici Jana Jeníka z Bratřic
– akce připravena, proveden výběr 
zhotovitele – firma PL BEKO, o zařazení
k realizaci a financování rozhodne městské
zastupitelstvo. 

4) Zázemí pro technickou skupinu
města – v rámci koupeného areálu od
firmy Agrospol začne po etapách jeho
modernizace. První částí je vytvoření
zázemí pro pracovníky technické
skupiny města. Akce je projekčně plně
připravena, počátkem roku proběhne
výběrové řízení na dodavatele stavebních
prací. Ihned pro dokončení stavebních

prací začne postupné stěhování
„techniček“ do nových prostor. 

5) Demolice stávajícího zázemí 
technické skupiny, dříve kotelny – souvisí
s přesunem aktivit do nových prostor na
Náměstí Obětí Nacismu. Na demolici
město disponuje projektovou dokumen-
tací, jakmile bude provádění odstranění
bývalé kotelny aktuální, proběhne
výběrové řízení na dodavatele
demoličních prací a řádné odstranění a
likvidaci vzniklého odpadu. 

6) Technická infrastruktura, obytný 
soubor Nad Pilou – opět jde o aktivity
v areálu, který město koupilo od
Agrospolu. V části areálu vznikne 8
stavebních pozemků, nezbytná infrastruk-
tura pro nový obytný soubor (vodovod,
kanalizace, veřejné osvětlení, plyn, komu-
nikace) je již naprojektována a probíhají
příslušné povolovací procesy. Rovněž
s majitelem vedení elektrické energie, 
firmou EG.D je uzavřena smlouva o
připojení k distribuční soustavě. Po získání
příslušných povolení bude vypsáno
výběrové řízení na zhotovitele infrastruk-
tury, kterou předpokládáme neprodleně
začít budovat. 

7) Sběrný dvůr v areálu na Náměstí Obětí
Nacismu – aktuálně probíhají projektové
práce na řešení prostoru v areálu, kde
vznikne nový sběrný dvůr, zároveň dojde
k revitalizaci budov pro využití jednak
sběrného dvora, ale také zázemí pro 
techniku města. Celá akce se připravuje
k podání žádosti o dotaci z Operačního
.programu Životní prostředí 

8) Revitalizace budovy v Poplužní ulici
č. p. 3 – v současné době je objekt
využíván pro potřeby detašovaného
pracoviště Mateřské školy a Základní
školy Tábor. S koncem roku 2021 byly
dokončeny projektové práce na celkovou
modernizaci budovy. 

(dokončení dále v listu)
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Vedení města Mladá Vožice přeje všem občanům města
i jeho místních částí úspěšný rok 2022

Město má schválen rozpočet pro rok 2022
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• schválila žádost Městské knihovny
Mladá Vožice – uzavření během
vánočních svátků – 28. – 31. 12. 2021

• schválila dodatek pro rok 2022 s 
firmou COMPAG Votice – odvoz a
odstranění komunálního a separovaného
odpadu 

• vzala na vědomí sdělení firmy ACG
REAL s. r. o., - odstoupení ze zadávacího
řízení ve věci zakázky na stavební práce
„Pečovatelské byty Mladá Vožice“

• schválila zrušení řízení na akci
„Pečovatelské byty Mladá Vožice“

• schválila výzvu k podání nabídek na
stavební práce – Zázemí pro technickou
skupinu města Mladá Vožice (v
koupeném areálu od firmy Agrospol)

• schválila dodatek k pojistné smlouvě
pro pojištění rizik s Kooperativa

pojišťovnou a. s. 
• pravidelně schvalovala smlouvy o bu-

doucích smlouvách o zřízení věcného
břemene s vlastníky pozemků pro akci –
vodovodní přivaděč Tábor – Mladá
Vožice 

• schválila smlouvu o dílo mezi 
městem Mladá Vožice a PL BEKO s. r. o., 
Chodníky v ulici J. J. z Bratřic,
1,975.069,25 Kč včetně DPH

• schválila dodatky ke smlouvám o
zajištění pečovatelské služby mezi
městem Mladá Vožice a obcemi
Oldřichov, Slapsko a Šebířov – prod-
loužení smluv k zajištění pečovatelské
služby pro obce do 31. 12. 2022

• vzala na vědomí rekapitulaci rozpočtu
města k 25. 11. 2021 – příjmy plněny na
120,22 %, výdaje plněny na 71,85 %

• schválila smlouvu o připojení
k distribuční soustavě s firmou EG.D –
připojení obytného souboru Nad Pilou 

• schválila ceny za odvoz a uložení 
komunálního odpadu – vyvezení sběrné
nádoby o obsahu 110litrů (ceny zůstaly 
stejné jako v roce 2021), podnikající 
osoby – 2.800 Kč, organizační složky
města – 1.750 Kč (ceny jsou uvedeny bez
DPH)

• schválila výzvu k podání nabídky a
zadávací dokumentaci, kdy veřejný zada-
vatel je Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje, město Mladá Vožice
partner – Silnice II/137 Mladá Vožice,
rekonstrukce průtahu

• schválila výzvu k podání nabídek
k veřejné zakázce – Pečovatelské byty
Mladá Vožice

Rada města Mladá Vožice na 97. zasedání (3. prosince),
98. zasedání (10. prosince), 99. zasedání (22. prosince)

mimo jiné projednala:

V tomto lednovém čísle Vožičanu 
najdou trvale žijící občané nový kalendář
svozu odpadu na rok 2022. Pro rekreanty
a podnikatele bude kalendář zveřejněn na
www.mu-vozice.cz v záložce aktuální 
informace a odpadové hospodářství a ve
vývěsce v průjezdu městského úřadu.   

Nově se mění pouze to, že bioodpad
bude svážen v pondělí, jinak svozové dny
zůstávají zachovány. 

Zejména chci poděkovat všem
občanům, kteří využili městem nabíd-
nutého systému třídění odpadů „od dveří
ke dveřím“, které město provozuje od
července 2019. Systém se velmi osvědčil
a zdá se, že dle měsíčních fakturací ubývá
i množství směsného komunálního
odpadu. Ještě zbývá několik sad popelnic
na papír/plasty/bioodpad a také tašek na
kovové odpady, o které mohou občané
požádat (stavební úřad Ing. Malinová,
mobil 606611022).

Jen chceme opětovně upozornit občany,
aby popelnice ve svozové dny byly
přistaveny už den předem nebo nejpozději
v 6 hodin ráno a pak se nebude stávat, že
nebudou vyvezeny. V zimním období od
prosince do března bude bioodpad
vyvážen pouze 1x měsíčně z důvodu
vegetačního klidu. Přesto si dovolujeme
upozornit občany, aby se o to více
soustředili na třídění v domácnostech, kde
i kuchyňský odpad je bioodpad a nepatří
do popelnic se směsným odpadem. Jedná
se o všechny rostlinné zbytky - zejména
slupky zeleniny, ovoce, kávovou sedlinu,
atd., ale např. i skořápky vajec, které tvoří
váhově nemalou složku odpadu. Ty je

třeba doma zkrmit nebo zkompostovat a
kdo tuto možnost nemá nebo ji nepoužívá,
využije hnědé popelnice na bioodpad.
V zimě se může stát, že z důvodu mrazu
bude odpad zmrzlý a nepůjde vyklopit.
Žádáme občany o nahlášení, kdyby jim
odpad z tohoto důvodu nebyl vyvezen,
bude se to řešit individuálně. Každopádně
je třeba nechat popelnici před domem i
následující den, když to počasí dovolí
vyvezou ji pracovníci města.   

Na listopadovém zasedání zastupitelstva
města byla schválena vyhláška o místním
poplatku a můžeme konstatovat, že
poplatek se nezvyšuje a zůstává pro
občany i vlastníky rekreačních objektů na
úrovni roku 2021. Samozřejmě, že příjem
z těchto poplatků zdaleka nepokryje 
náklady na celý systém odpadového
hospodářství a město je musí doplácet ze
svého rozpočtu. 

Byla schválena též nová obecně závazná
vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství, která
nabyla účinnosti a bude se podle ní řídit
systém odpadového hospodářství ve
městě v následujícím období.  

Doporučujeme občanům se s ní
seznámit na www.mu-vozice.cz nebo na
městském úřadu.

Součástí nového zákona o odpadech je i
navýšení poplatků za ukládání odpadů na
skládkách na další roky se vzrůstajícím
trendem.  

Mimo jiné je zakázáno ukládat plasty na
skládkách, takže cena jejich likvidace
prudce vzroste. Stejně tak rostoucí ceny
pohonných hmot se promítnou do cen za

svoz veškerých odpadů.   
Z těchto důvodů je třeba snižovat pro-

dukci odpadů už v domácnostech a jejich
ukládání na skládky a z toho plynoucí nut-
nost vyššího třídění a recyklace odpadů.  

Závěrem přeji všem občanům, aby
prožili nový rok 2022 ve zdraví a 
spokojenost a ať se vše podaří. 

Ing. Blanka Malinová

Životní prostředí informuje

Jubilanti
prosinec 2021

75 let
Stanislav Řásný

Mladá Vožice
Milada Dobešová

Dolní Kouty
Margita Novotná

Mladá Vožice

80 let
Zdeňka Krištofová

Mladá Vožice

86 let
Marie Novotná

Radvanov

87 let
Josef Král

Mladá Vožice

88 let 
Jana Švecová
Mladá Vožice









dokončení ze str. 1
Projekt počítá s využití budovy i nadále pro

školské účely, nově by v půdních prostorech
vznikly 3 nové byty. Na akci bude město 
žádat o spolufinancování z dotací, jednak
z Operačního programu Životní prostředí,
případně z Krajského investičního fondu.

9) Projekčně připraveny jsou akce – Opra-
va místní komunikace Poplužní, Oprava
místní komunikace Plaňková, výměna ply-
nových kotlů v budově ZŠ – zde, bohužel,
zatím nejsme schopni vyhovět dotačním
podmínkám, protože už nedosáhneme na
požadované úspory (nutno připomenout, že
budovy prošly poměrně značnými investice-
mi pro energetické úspory). Dále disponu-
jeme projekty na revitalizace okolí domů čp.
379 a 380. Realizace těchto akcí bude
záviset na aktuálních finančních možnos-
tech a případných dotačních příležitostech. 

Rozpočet města..Začal nový rok a to
je příležitost se
poohlédnout za
rokem starým. Za

ten minulý rok bych rád poděkoval za odvedenou práci všem
zaměstnancům města a Vožické majetkové bez rozdílu
činnosti a funkce.  Dík za jejich ochotu a trpělivost při jed-
nání s občany, snahu vyhovět, je-li to možné,  za pevné nervy
při jednání s nadřízenými a kontrolními orgány,  za běžnou
údržbu a náhlé opravy vodovodního řádu bez ohledu na pra-
covní dobu, za úklid města v každém ročním období, za svoz
plastů za každého počasí, za přebírání plastů, za zimní
údržbu komunikací nehledě na víkendy, svátky, …. To vše
zdá se běží jako samozřejmost, ale bez samostatných,
zodpovědných a ochotných lidí by to samozřejmost nebyla.
Takže děkuji!!!!   Místostarosta Jaromír Dvořák

Poděkování



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:

Vedení města Mladá Vožice přeje všem
občanům města i jeho místních částí
úspěšný rok 2022

Usnesením č. 70/2021 bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice od 18. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice (97. – 98. zasedání)

Usnesením č. 71/2021 schvaluje:
Protokol z jednání Finančního výboru

Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne
13. 12. 2021 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 ma-

jetku 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
(zapojení 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): 
1)  p. č. 1144/4 ostatní plocha-ostatní ko-

munikace o výměře 36 m2 a p. č. 739/5
ostatní plocha-neplodná půda o výměře
681 m2 za celkovou kupní cenu 36 410,-
Kč od Marie Vejmolákové, Horní Kouty 1

2) p. č. 1144/5 ostatní plocha-ostatní komu-
nikace o výměře 849 m2 za kupní cenu
43 110,- Kč od Petra Kabáta, Horní Kouty č. 9

3) p. č. 1144/2 ostatní plocha-ostatní ko-
munikace o výměře 164 m2 za kupní cenu
8 330,-Kč od Jiřího Novotného, Oty
Bubeníčka 565, Mladá Vožice 

4) p. č. 1144/3 ostatní plocha-ostatní ko-
munikace o výměře 243 m2 a p. č. 739/4
ostatní plocha-neplodná půda o výměře
170 m2 za celkovou kupní cenu 20970,-
Kč od Otilie Holubové, Horní Kouty 5

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 územ-
ním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, jehož obsahem bu-
dou požadavky na změny územního plánu
č. 1, 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 územ-
ním 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) pověřuje
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 Mladé Vožici dne 13. prosince 2021
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

Místostarosta Jaromír Dvořák

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
1. LEDNA STRANA 3VOŽIČAN

Silniční závod jednotlivců – ženy + juniorky, junioři
– sobota 25. 6. 2022

Ženy elite SVK a CZE + juniorky SVK a CZE – 78,9 km,
9.00 – cca 11.20 hodin

Junioři SVK a CZE – 118,3 km, 13.00 – cca 16.12 hodin
Silniční závod jednotlivců – muži, neděle 26. 6. 2022   197,2 km,

10.30 – 15.20 hodin



STRANA 4 1. LEDNAVOŽIČAN

Co nás trápí
U bytovek směrem k Pacovu jsou 

obnovené, vyasfaltované a vydlážděné
parkoviště ukončené obrubníkem a stále se
najdou řidiči (řidič) kteří jezdí u č.p.549
mimo komunikaci, kde vznikají koleje v
nově oseté ploše bahnem přes obrubník a
tahá se bláto na parkoviště. Pak to mrzí ne-
jen obyvatele bytovky, kteří to chtěji mít
kolem bytovky upravené, ale i všechny kteří
se na vybudování parkoviště podíleli.  

Zima se zatím ukázala jen mírně, tak 
zatím nebyla zimní údržba na pracovníky
města tak náročná a podařilo se ulice a
hlavně frekventované chodníky udržovat.
Přesto nám na radnici přiběhl 27. 12. 21
rozčilený občan, že se mu nelíbí, jak děláme
zimní údržbu a že nemohl v kopci u školy
vyjet a proč se po městě nesolí? Plošné solení
ulic podléhá schvalování Městským úřadem
Tábor, Odbor životního prostředí. Ani o
rozsáhlém solení neuvažujeme, nedělá to
dobře betonové dlažbě, technologickým
sítím v tělese chodníku, zeleni a čistírně
odpadních vod. Ulice kolem školy byla
posypaná a při opatrné jízdě i bez řetízků
bezpečně sjízdná. Ale jsem rád, když nás na
nebezpečná místa upozorníte, obratem se vy-
nasnažíme zjednat nápravu. Zároveň prosím

o neparkování aut v ulicích, a
na chodnících kde je pak
omezen průjezd a možnost
provést prohrnutí a posyp.
Jako například zrovna nad
základní školou.

Některý občan nebo
návštěvník města nám
zřejmě chtěl ušetřit za en-
ergie, tak nám z oz-
dobeného stromu na
náměstí odmontoval 4 ze-

lené žárovky. Mají objímku na speciální
bajonet tak asi zelené světlo někde za
oknem neuvidíme.

Co nás těší
Zájem občanů o dění ve městě a dobré ná-

pady a podněty. Připravené stavební akce
pro rok 2022 vypsané v jiné části Vožičanu.
Realizace staveb v roce 2021, Základní 
škola nové učebny, opravená fasáda a nové
parkoviště u jídelny školy, Sluneční 2. - 
hotová infrastruktura a možnost nové vý-
stavby domů, dokončené el. zvonění v míst-
ních částech Noskov, Bendovo Zahoří, 
Krchova Lomná a Staré Vožice, u sportovní
haly stojí lezecký kámen a provedlo se
spoustu běžných drobných stavebních prací.
Dobré je, že se podařilo koupit bývalý areálu
Agrospolu, nově pracovně nazvaném
,,Areál TS č.p.5“, což umožní rozvoj města
nejen ohledně odpadového hospodářství. V
areálu již s pracovníky technické skupiny
města a za pomoci zapůjčené mechanizace
provádíme bourací a odklízecí práce. Děkuji
paní Ivaně Hálkové za povolení vstoupit a
natáhnout kabel přes její pozemek, což
umožnilo pro nečekaný zájem nasvítit opět
kapli na Hradě. Snad to dělá parádu a věřím,
že pro někoho to má i osobní význam.

Tak s dobrou náladou do roku 2022.
Místostarosta Jaromír Dvořák

Vožičan - vydává MÚ Mladá Vožice
pod evidenčním číslem MK ČR E 14832. 

odp. redaktor: Mgr. Větrovský 
tel.: 381 201 910 

e-mail: starosta@mu-vozice.cz

Vyjeté koleje u nového
parkoviště u č.p. 549.

Práce v areálu na nám.
Obětí nacismu začaly.


