Město Mladá Vožice
Zápis

Z 22. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 20. června 2022 v zasedací síni MěÚ
Mladá Vožice
Přítomno - 12 členů městského zastupitelstva — viz prezenční listina
Omluveni — Ing. Milan Kaltounek, Pavel Flosman, Milan Maršálek
Hosté —
Program:

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Uvoď a zahájení
Zpráva o Činnosti Rady města Mladá Vožice
Protokol z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice
Závěrečný účet města za rok 2021
Nemovitý majetek
Různé
Závěr

k bodu 1/
22. 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 jiří Fáček a jiří Volák l l pro, l se zdržel. Dále starosta seznámil s návrhem programu jednání - 12 pro.
k bodu 2/
Starosta Mgr. větrovský předložil zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice za období od 21.
zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (11 l. - 113. zasedání).
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení č. 29/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 29/2022
k bodu 3/
Předseda Finančního výboru jiří Fáček přednesl závěry z jednání výboru ze dne 20. 6. 2022 - zejména
doporučení ke schválení závěrečného účtu města za rok 2021 a rovněž účetní závěrky za rok 2021
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 30/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 30/2022
k bodu 4/
Starosta nejprve navrhl jednání a hlasování o usneseních k závěrečnému účtu města a účetní závěrce
dohromady, nebot' spolu věcně souvisí. Uvedl - všechny materiály visely na úřední desce
v požadovaném termínu, obsahovaly zákonem dané přílohy, hospodářský výsledek za rok 2021 činí
cca 26 mil KČ, hospodaření bylo kontrolováno auditem Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 31 a 32/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 31 a 32/2022
k bodu 5/

Žádost o koupi podali opětovně
a
, který vlastní usedlost čp. 5 v Chocově se zahradou, která sousedí
s požadovanýnz pozemkem.
První žádost byla projednána na 20. zasedání ZM dne 28.2.2022 a bylo přijato usnesení č.
5/2022, kterým se neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozenzků. Žadatelé nebyli s tímto
verdikten7 spokojeni a podali novou žádost o projednání možnosti koupě. Podmínky v území se
nezměnily.
Hlasováno o usnesení Č. 33/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 33/2022
-

Žádost o koupi podala
nová majitelka
stodoly v Chocově po .
. Jde jí o přístup a parkování u vrat stodoly. Stodolu hodlá
rekonstruovat na rekreační objekt.
Hlasováno o usnesení Č. 34/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 34/2022
-

Žádost o koupi podal
,
, 39143 M7adá Vožice, který vlastní
okolní pozemky č. 57/2 a č. 59 v k. ú. Bendovo Záhořl: z nichž část p. p. č. 57/2 užívá též jako
vodní plochu, která tvoří s požadovaným pozemkem jednu vodní nádrž. Vrámci revize

v katastru nemovitostí.
Hlasováno o usnesení Č. 35/2022 - 10 pro, 2 se zdrŽeli, přijato usnesení Č. 35/2022
-

Směna pozemků byla vzájemně dohodnuta vlastníky lesních pozen7ků pro umožnění přístupu
do lesního komplexu města vytvořením lesní cesiý po pozemku soukron7ého vlastníka. Jeniu by
byl směněn pozemek, kterým si rozšíří svůj stávající les.
Hlasováno o usnesení Č. 36/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 36/2022
-

Jedná se o vypořádánípozemků ve věci stavby ,,Most cv. č. 124-006 Janov ", které bude město
darovat Jihočeskému kraji. Zveřejnění záměru darování bylo zveřejněno od 31. 5. do 15.
6. 2022 na úřední desce MěÚ Nyní se přistupuje k vlastním schválení daru a podpisu darovací
smlouvy.
Hlasováno o usnesení Č. 37/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 37/2022
Schválení zveřejnění záměru prodeje pozen?ků bylo projednáno na 21. zasedání ZM a visel od
31. 5. do 15. 6. 2022 dnů na úřední desce. Znalec Ing. M Svatoň vypracoval znalecký
posudek. Prodej může být prodej schválen.
Hlasováno o usnesení Č. 38/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 38/2022
Celý bod 5 bez diskuze
-

k bodu 6/
-

Starosta přednesl žádost Farnosti Mladá Vožice o příspěvek na opravu křtitelnice v kostele
v Mladé Vožici, jde o spoluúčast k dotaci, dále navrhl dar pro VOŽIVOT na činnost
Hlasováno o usnesení Č. 39 a) b)/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 39 a) b)/2022
Bez diskuze

-

Starosta přednesl žádost ZŠ a MŠ Mladá Vožice o zvýšení provozního příspěvku v důsledku
dramatického nárůstu cen energií - jedná se o navýšení o cca 60 %. Starostu doplnila
ekonomka zařízení Ludmila Blahožová
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 40 a)/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 40 a)/2022
-

Starosta seznámil s položkami rozpočtového opatření č. 5. Zejména zmínil - převod
prostředků z fondu obnovy vodohospodářského majetku do rozpočtu města pro financování l.
etapy průtahu městem, do výdajů zařazené dary VOŽIVOT a Farnosti, do příjmů zařazené
dotace na zpracování LHP a dotace na šetrné hospodaření v lesích, navýšení prostředků pro
ZŠ a MŠ, příjem za prodej pozemku - schváleno na jednání
Hlasováno o usnesení č. 40 b)/2022 - 12 pro, přijato usnesení Č. 39 b)/2022
-

Zastupitel jiří Volák - možnost zřízení přechodu pro chodce před budovou ZŠ
Starosta - velmi problematické - nejsou požadované rozhledové vzdálenosti
Radní Václav Slabý - při navrhování řešení musí projektant vycházet k platných norem - tedy
právě rozhledových poměrů, ty zde nejsou v požadované výši
Jednání
byloVožici
ukončeno
v 17.05
hodin
V Mladé
dne 20.
6. 2022

starosta Mgr. J oslav větrovský

Ověřovatelé 'pisu:
jiří Fáček
,,,,,,,,,

místostarosta Jaromír Dvořák
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