
Město Mladá Vožice
Zápis

Z 20. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 28. února 202 v zasedací síni Mět)
Mladá Vožice
Přítomno — 12 členů městského zastupitelstva - viz prezenční listina
Omluveni - Pavel Flosman, Jiří Y-ávra, Luboš Vávra
Hosté-
Program:

l) Uvoď a zahájení
2) Zpráva o činnosti Rady města Mladá Vožice
3) Protokol z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice
4) Akce k realizaci a financování

a) Chodníky v ulici J. J. z Bratřic
b) Průtah města - I. etapa
C) Pečovatelské byty

5) Nemovitý majetek
6) 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 Václav slabý a Milan
Maršálek - 9 pro, 2 se zdrželi. Dále starosta seznámil s návrhem programu jednání, doplněným o
!lávrh plánu práce Kontrýýního výboru - 11 pro.';

k bodu 2/
Starosta Mgr. větrovský předložil zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice za období od 19.
zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (99. - 103. zasedání).

- Zastupitel Milan Kaltounek - délka pachotovní smlouvy se ZD Smilovy Hory na zemědělské
pozemky v k. ú. Smilovy Hory a Poibuky

- Starosta — pachtovní smlouva byla uzavřena na dobu 10 let, stejně jako předchozí smlouva,
která vypršela. Na základě zveřejněného záměru k pronájmu se přihlásil pouze jeden subjekt,
právě ZD Smilovy Hmy

Hlasováno o usnesení Č. 1/2022 - 11 pro, přijato usnesení č. 1/2022
Úvodní části jednání zastupitelstva ještě nebyl přítomen zastupitel František Loudín.

k bodu 3/
Předseda Finančního výboru přednesl závěry z jednání výboru ze dne 28. 2. 2022, zejména doporučení
ke schválení akcí k realizaci a financování - Chodníky v ulici J. J. z Bratřic, Průtah města - I. etapa,
Pečovatelské byty.
Hlasováno o usnesení č. 2/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 2/2022
Bodu jednání již byl přítomen zastupitel František Loudín.

k bodu 4/
Starosta shrnul stav příprav akcí - - Chodníky v ulici J. J. z Bratřic, Průtah města - I. etapa,
Pečovatelské byty — příslušná stavební povolení, hotova výběrová řízení na zhotovitele, na
pečovatelské byty zajištěna dotace z MMR, na opravě průtahu dohodnuta kooperace s SŮS
Jihočeského kraje
Zastupitel Milan Maršálek - zda je možno realizovat v rámci opravy silničního tělesa tzv. ,, tichý
asfalt"
Starosta - je vybrán zhotovitel na základě poptávky investora - SŮS Jihočeského kraje, bude snaha
jednat s investorem
Hlasováno o usnesení Č. 3 a) b) c)/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 3 a) b) c)/2022

k bodu 5/
Žádost o koupi podal , , který vlastní sousední objekt na

stp. 24 a na tomto pozemku má kůlnu, která je tam historicky od dob dědečka. Proto
by chtěl vše uvést do náležitého právního stavu, když pozemek chce i nadále užívat.
Ubozorňuii na smlouvu o věcném břemenu se sDolečností EG.D. a.s.- kabelové vedení



A

pozemku uzavřenou v roce 2009. Věcné břemeno by muselo přejít na nového majitele.
Hlasováno o usnesení Č. 4/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 4/2022

Žádost o koupi podal a oba z - děti
, který vlastní usedlost čd. 5 v Chocově se zahradou, která sousedí

s požadovaným pozemkem. Vroče 2016 město uzavřelo smlouvu o věcném břemenu
chůze a jízdy po tomto pozemku + po pozemku p. č. 669, který vlastníAgrospol M7adá
Vožice pro domek Cd. 26 + zahradu p. č. 673/1, kterou vlastnil pan . Nyníje
vlastní od roku 2017 . , č. ev. . Tímto věcným
břemenem je umožněna JEDINÁ přístupová cesta. Tehdy v roce 2016 nechtěl

se sestrou zřídit věcné břemeno přes jejich
zahrady, proto se to řešilo takto složitou cestou. Navíc požadovaný pozemek má
propachtovaný Agrospol M7adá Vožice a.s

Hlasováno o usnesení Č. 5/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 5/2022

Žádost o koupi podal , , , který
vlastní sousední rodinný dům Cp. 6 v Radvanově a tento pozemek užívá už po svých
rodičích a prarodičích jako oplocenou zahrádku. Proto by chtěl vše uvést do
náležitého právního stavu, když pozemek chce i nadále užívat. Upozorňuji na smlouvu
o věcném břemenu se společností EG.D, a.s.- kabelové vedení NN, 3 skříní
venkovního vedení a 12 sloupů v rozsahu GP 92-1070/2007 na tomto pozemku
uzavřenou v roce 2009. Věcné břemeno by muselo přejít na nového majitele.

Hlasováno o usnesení č. 6/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 6/2022

- Koupě probíhá na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku z 15,
zasedání ZM 24.5.2021, záměr visel na úřední desce od 31.5. do 16. 6.2021 a nyní se
přibtupuje ke schválení' prodeje za cenu obvyklou v místě dle Zp předloženého
kupujícím.

Hlasováno o usnesení č. 7/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 7/2022

Koupě probíhá po zaměření místní komunikace v lokalitě Sluneční II., kdy se
přišlo na to, že 33 m2 z pozemku (jeho parcely č. 1000/77) se nachází
v této komunikaci. Proto s ním bylo jednáno o koupi, musel být vypracován oddělovací
geometrický plán a on si zařídil ,,sejmutí" zástavního práva na hypotéku, aby mohl
pozemek prodat. Měl s tím výdaje, proto nabídl smluvní cenu 1950 KČ/1 m2, Pozemek
kupoval v roce 2020 od města za 1201,- Kč/l m2, mezitím došlo i kprudkému nárůstu
cen nemovitostí.

Hlasováno o usnesení Č. 8/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 8/2022

- Vyrovnání majetkových vztahů v rámci akce Voračické předměstí - s krajem se vzájemně
pozemky při stavebních akcích darují

Hlasováno o usnesení Č. 9/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 9/2022

Celý bod 5 bez diskuze

k bodu l
- Starosta předložil aktualizaci zásad čerpání Sociálního fondu města - vztahuje se i na

uvolněné zastupitele, proto je nutno projednat v zastupitelstvu
Hlasováno o usnesení Č. 10/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 10/2022

- Předseda Kontrolního výboru přednesl plán práce výboru na rok 2022, nikdo nepožadoval
doplnění

Hlasováno o usnesení č. 11/2022 - 12 pro, přijato usnesení č. 11/2022

- Starosta představil návrh rozpočtového opatření, které se skládá ze 3 položek:
l) Zařazení akce Chodníky v ulici J. J. z Bratřic
2) Reakce na koupě a prodeje pozemků schválené na zastupitelstvu
3) Zařazení - l. etapa průtahu a akcí nedokončených v roce 2021

Uvedl, že aktuální rozpočtová rezerva činí cca 12,5 mil KČ
Hlasováno o usnesení Č. 12/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 12/2022



- Starosta dále vyzval přítomné k minutě ticha za nevinné obětí nesmyslné války na Ukrajině.
Dále navrhl konkrétní pomoc lidem u Ukrajiny, kteří jsou ubytováni v objektu zámku
v Oltyni. Na základě komunikace se starostkou Opařan a majitelem zámku jde o cca 50 lidí.
Konkrétní pomoc navrhl - zajištění příspěvku na stravování - snídaně a večeře, 200 Kč/l
člověka, zatím po dobu 10 dnů. Poté dojde k vyhodnocení pomoci. Nikdo ze zastupitelů neměl
námitek

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin
V Mladé Vožici dne 28. 2. 2022

starosta Mgr. Jar slav Větrovský místostarosta Jaromír Dvořák
Ověřovatelé zápisu:

Václav Slabý \

Milan Maršálek

f


