
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 19. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (99.
- 103. zasedání)

Usnesením Č. 2/2022
schvalu je:
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. I. 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

Usnesením č. 4/2022
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 449/4 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 24 m' v k.
ú. Radvanov u Mladé Vožice

Usnesením č. 5/2022
neschvalu je:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 602/1 orná půda o výměře 6235 m2 v k. ú. Noskov

Usnesením Č. 6/2022
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 60/2 zahrada o výměře 238 m' v k. ú. Radvanov u
Mladé Vožice

Usnesením Č. 7/2022
schvalu je:
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 .

, , , za cenu obvyklou 553 000,- KČ dle znaleckého
posudku č. 1592-9/2022 Ing. Zdeňka Bureše



Usnesením Č. 8/2022
schvaluje:
koupi pozemkové parcely č. 1000/85 orná půda o výměře 33 m' v k. ú. a obci Mladá Vožice
od , , za smluvní cenu 64 350,-KČ, přičemž
prodávající vyšel vstříc potřebě města vybudovat na pozemku místní komunikaci v ulici Sluneční

Usnesením 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 m' oddělených na základě Geometrického plánu č.
1283-182/2018 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. l dle předloženého návrhu

V Mladé Vožici dne 28. února 2022
Starosta Mgr. Jaroslav větrovský Místostarosta Jaromír Dvořák

-


