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POMOC UKRAJINĚ

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s děním na Ukrajině
se na Vás obracíme s žádostí o
pomoc pro občany Ukrajiny, kteří
míří do Čech. Potřebovali bychom
zjistit, zda se na našem území
nachází organizace, podniky, ale i
veřejné instituce a jedinci, kteří by
chtěli krátkodobě pomoci.
Jedná se především o:
- nabídku dopravních prostředků
(mikrobusy, dodávky, autobusy,
auta) pro odvoz lidí ze Slovenska,
případně z Moravy dále do Čech,
primárně do Prahy.

- nabídku přechodného ubytování
(než začne fungovat systém státních
ubytovacích zařízení) např. v
ubytovacích zařízeních, prostorech
charit, školách, ale i v soukromí,
chalupách, bytech apod.
- možnost materiální pomoci (lidé
jdou přes hranice pěšky, většinu
věcí nemají, tedy např. ošacení,
spacáky, karimatky, deky, pleny,
základní hygienické potřeby apod.)
- možnost finanční podpory (např.
na nákup nezbytných potřeb,
pohonné hmoty dobrovolníkům
zajišťujícím přepravu apod.)

Primárně bychom tedy potřebovali rychle ověřit skutečnou
kapacitu pro krátkodobé ubytování
osob, které přijedou do Čech, než se
přemístí za příbuznými nebo do
azylových zařízení. A v návaznosti
na to i možnost podílet se na
zajištění dopravy.
V případě, že se máte možnost
takto pomoci, kontaktujte nás
prosím na tel. 775 317 001, 775 317
666, 775 317 027, 775 317 757 nebo
emailem info@maskrajinasrdce.cz.
Za
každou
pomoc
velmi
děkujeme!

• Vzala na vědomí informace o jednání
starosty se spolumajitelem bytového
domu čp. 192 na Žižkově náměstí –
možnost koupě domu ze strany města
• Schválila dodatek k nájemní
smlouvě vodovodů a kanalizací za
účelem jejich provozování mezi městem
Mladá Vožice a Vožickou majetkovou s.
r. o., zvýšení nájemného na 3,2 mil Kč
za rok 2022
• Schválila smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a ZNAKON a. s., obnova

vodovodu a kanalizace včetně přípojek
v rámci 1. etapy opravy průtahu města,
10,789.109,87 Kč bez DPH
• Schválila přidělení volných bytů
v rámci bytového fondu města Mladá
Vožice
• Schválila zveřejnění záměru zapůjčit
městskou části zámecké zahrady SDH
Mladá Vožice za účelem pořádání soutěže
mladých hasičů dne 23. 4. 2022
• Schválila smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a firmou B – S s. r. o.,

Pečovatelské byty Mladá Vožice,
19,483.487,54 Kč bez DPH
• Schválila další smlouvy o budoucích
smlouvách o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě – vodovodního řadu mezi městem Mladá Vožice a
vlastníky jednotlivých pozemků
• Schválila propachtování zemědělských pozemků v k. ú. Smilovy Hory
a k. ú. Pojbuky ZD Smilovy Hory,
pachtovné 3.000 Kč/1 ha

Rada města Mladá Vožice na 102. zasedání (2. února)
a 103. zasedání (18. února) mimo jiné projednala:

Sdělení

Finančního úřadu

výjezd pracovníků Finančního úřadu
za účelem výběru daňových přiznání
k dani z příjmů fyzických osob se
uskuteční ve středu 16.03.2022 od 13:30
do 16:30 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu Mladá Vožice
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Životní prostředí informuje

Už v únorovém čísle Vožičanu vyšla informace směřující k ochraně ovzduší.
Město muselo schválit „Časový plán
provádění opatření města Mladá Vožice“
v návaznosti na „Program zlepšování
kvality ovzduší pro zónu Jihozápad
CZ03“ přijatý Ministerstvem životního
prostředí. Program spočívá v opatřeních a
účinné kontrole plnění požadavků
kladených na provozovatele spalovacích
zdrojů zejména s ohledem na termín
ukončení provozu „kotlů horších než 3.
emisní třída dle ČSN EN 303-5“ od
1.9.2022. Ve vztahu k fyzické kontrole
zdrojů nemá město Mladá Vožice žádné
kompetence. Ale bude vyzváno kontrolním orgánem, tj. Městským úřadem Tábor
odborem ŽP k vytipování nemovitostí.
Město nemá k dispozici prostředky na
dotační podporou domácností v oblasti
vytápění domácností ani s touto podporou
nepočítá. Naopak je možno využít
„kotlíkových dotací“ pro nízkopříjmové

domácnosti vytápějící zdroji na pevná
paliva, které administruje Krajský úřad
v Českých Budějovicích (informace na
www
:
kotlikovedotace.krajjihocesky.cz). V tomto čísle Vožičanu vychází leták poskytnutý krajským úřadem
k této problematice.
Dále je možné využít program Nová zelená úsporám, kde míra podpory je asi 50
% uznatelných nákladů, ale oprávněnými
žadateli jsou i domácnosti nespadající do
definice nízkopříjmových.
Jako nové zdroje budou podporována tepelná čerpadla, automatické i ruční kotle
na biomasu a kondenzační plynové kotle.
Na radnici u Ing. Malinové je možné si
vyzvednou brožurku „Jak správně topit a
ušetřit“ vydanou Ministerstvem ŽP. Je to
průvodce ekonomickým a ekologickým
vytápěním domácnosti pevnými palivy.
Vzhledem k probíhajícímu období
vegetačního klidu upozorňujeme občany,
aby zhodnotili stav dřevin na svých

Úvodní slovo ředitele závodu:

Vážení cyklističtí fanoušci,
Je nám velkou ctí pořádat největší
domácí cyklistický závod, a to Společné
mistrovství České a Slovenské republiky
v silniční cyklistice 2022. Velké
poděkování patří Českému svazu cyklistiky za projevenou důvěru a za Agenturu
Cyklistika mohu říct, že uděláme vše pro
úspěšné uspořádání mistrovství nejen po
sportovní stránce, ale i po stránce
společenské.
Aby bylo možné uspořádat tuto významnou akci, musíte mít také štěstí, a to my
máme vrchovatě. Podařilo se nám oslovit
dvě zcela výjimečné osobnosti, a to pana
Pavla Hrocha, starostu obce Kovářov a
starostu města Mladá Vožice a senátora
Jaroslava Větrovského. Bez jejich pomoci
bychom závod uskutečnili jen s velkými
obtížemi. Našli jsme společný cíl, a to je
propagovat krásnou severní část jižních
Čech, kterou chceme představit všem
fanouškům cyklistiky. Odměnou pro

všechny pak jistě bude účast takových
hvězd jako je trojnásobný mistr světa
v silniční cyklistice Peter Sagan,
pětinásobný mistr světa v cyklokrosu
Zdeněk Štybar či držitelka sedmi olympijských medailí v rychlobruslení Martina
Sáblíková. Věřím, že účast slavných jmen
přiláká tisíce fanoušků, kteří si nenechají
ujít tento zcela výjimečný sportovní
zážitek.
Ve čtvrtek 23. června se bude konat
časovka jednotlivců se startem a cílem
v Kovářově a otočkou v Milevsku. Jedná se
o zvlněnou a technickou trať dlouhou 20
km, kterou junioři, juniorky a ženy absolvují jednou, zatímco muži celkem dvakrát.

1. BŘEZNA

pozemcích a ošetřili je tak, aby větve
nepřesahovaly na městské chodníky a komunikace a neznemožňovaly průchod
osob a čištění chodníků.
S letošní zimou bez sněhu se také už
nyní v parcích a na chodnících opět objevují psí výkaly, které po svých miláčcích
jejich majitelé neuklízejí. I v centru města
na chodnících to není nic výjimečného. A
dalším nešvarem je volný pohyb psů
v zastavěném území města. Osoba, která
doprovází psa je povinna jej vodit na
veřejných prostranstvích v zastavěném
území města i místních částí na vodítku a
mít ho pod trvalou kontrolou. Osoba je
dále povinna neprodleně po psovi uklidit
tuhý exkrement. Kdo tak nečiní, porušuje
obecně závaznou vyhlášku města č.
3/2009, o pravidlech pro pohyb psů na
veřejném prostranství a hrozí mu postih.
Jistě všichni pochopí, že uklízení a sečení
takových ploch není nic příjemného.
Ing. Blanka Malinová

Víkend 25. a 26. června bude patřit
silničnímu závodu s hromadným startem.
Nejprve se v sobotu představí ženy, juniorky a junioři a v neděli mistrovství
vyvrcholí závodem mužů. Závodní okruh
měřící 20 km startuje v Mladé Vožici,
pokračuje přes okolní obce náročným
terénem Mladovožicka a cíl je opět
v Mladé Vožici na Žižkově náměstí, kde
také bude potřebné zázemí i vyhlášení
vítězů.
Závěrem bych chtěl poděkovat také
Jihočeskému kraji, Policii ČR, všem
dobrovolníkům a v neposlední řadě všem
partnerům za jejich pomoc a podporu.
Petr Balogh
Ředitel závodu

Nabízím do pronájmu
zahrádku v kolonii U Brodu.
Telefon 724 240 560

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
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice, konaného dne 28. 2.
2022 v zasedací síni Městského úřadu
v Mladé Vožici
Zastupitelstvo města Mladá Vožice na
základě předložených zpráv, návrhů a
provedených voleb:
Usnesením č. 1/2022 bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá
Vožice od 18. zasedání Zastupitelstva města
Mladá Vožice (99. – 103. zasedání)
Usnesením č. 2/2022 schvaluje:
Protokol z jednání Finančního výboru
Zastupitelstva města Mladá Vožice ze
dne 28. 2. 2022 dle předloženého návrhu
Usnesením č. 3/2022 schvaluje:
a) Realizaci a financování akce –
Mladá Vožice, Chodníky v ulici J. J.
z Bratřic na základě smlouvy o dílo smlouvu o dílo mezi městem Mladá
Vožice, IČ – 00252557 a PL BEKO s. r.
o., IČ – 28076826, Chodníky v ulici J.
J. z Bratřic, 1,975.069,25 Kč včetně
DPH, financování z rozpočtu města
Mladá Vožice
b) Realizaci a financování akce Pečovatelské byty Mladá Vožice, na
základě smlouvy o dílo mezi městem
Mladá Vožice, IČ – 00252557 a S-B s.
r. o., IČ - 25652362, 19,483.487,54 Kč
bez DPH, dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj 7,200.000 Kč, rozdíl
dofinancován z rozpočtu města Mladá
Vožice
c) Realizaci a financování akce Silnice II/137 Mladá Vožice, rekonstrukce průtahu, objekty vodovod a
kanalizace, na základě smlouvy o dílo
mezi městem Mladá Vožice, IČ –
00252557 a ZNAKON a. s.,
10,789.109,87 Kč bez DPH, financování z rozpočtu města Mladá Vožice
Usnesení č. 4/2022 schvaluje:
zveřejnění
záměru
prodat
pozemkovou parcelu č. 449/4 ostatní
plocha-jiná plocha o výměře 24 m2 v k.
ú. Radvanov u Mladé Vožice
Usnesení č. 5/2022 neschvaluje:
zveřejnění
záměru
prodat
pozemkovou parcelu č. 602/1 orná
půda o výměře 6235 m2 v k. ú. Noskov
Usnesení č. 6/2022 schvaluje:
zveřejnění
záměru
prodat
pozemkovou parcelu č. 60/2 zahrada o
výměře 238 m2 v k. ú. Radvanov u
Mladé Vožice
Usnesení č. 7/2022 schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 742/11
ostatní plocha-jiná plocha o výměře
1702 m2 v k. ú. Noskov a obci Mladá
Vožice dle Geometrického plánu č.
279-148/2021 ze dne 16.12.2021 Mgr.
Veronice Adamové, Tetínská 294/1,
Radlice, 15000 Praha 5 za cenu obvyklou 553 000,- Kč dle znaleckého posudku č. 1592-9/2022 Ing. Zdeňka Bureše
Usnesení č. 8/2022 schvaluje:
koupi pozemkové parcely č. 1000/85
orná půda o výměře 33 m2 v k. ú. a
obci Mladá Vožice od Petra Psoty,
Žižkovo náměstí 188, 39143 Mladá
Vožice za smluvní cenu 64 350,-Kč,
přičemž prodávající vyšel vstříc
potřebě města vybudovat na pozemku

místní komunikaci v ulici Sluneční
Usnesení č. 9/2022 schvaluje:
přijetí daru a uzavření darovací smlouvy
mezi dárcem Jihočeským krajem, IČ
70890650, U Zimního stadionu 1952/2,
37076 České Budějovice a obdarovaným
Městem Mladá Vožice, IČ 00252557,
Žižkovo náměstí 80, 39143 Mladá Vožice
týkající se darování dílů „c“ o výměře 12 m2
a dílu a + b o výměře 45 m2 oddělených na
základě Geometrického plánu č. 1283182/2018 ze dne 29.8.2019 z pozemkové
parcely č. 1203/1 v k. ú. a obci Mladá Vožice

Usnesením č. 10/2022 schvaluje:
Pravidla pro čerpání Sociálního fondu
města Mladá Vožice, aktualizace č. 3
Usnesením č. 11/2022 schvaluje:
Plán práce kontrolního výboru Zastupitelstva
města Mladá Vožice dle předloženého
návrhu
Usnesením č. 13/2022 schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 1 dle předloženého
návrhu
V Mladé Vožici dne 28. února 2022
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský
Místostarosta Jaromír Dvořák
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