
USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 20. 6. 2022 v zasedací síni

Městského úřadu v Mladé Vožici

Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených
voleb:

Usnesením Č. 29/2022
bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 21. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (lil.
- l 13. zasedání)

Usnesením Č. 30/2022
schvalu je:
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne 20. 6. 2022

Usnesením Č. 31/2022
schvaluje:
Závěrečný účet města Mladá Vožice za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad

Usnesením Č. 32/2022
schvaluje:
účetní závěrku města Mladá Vožice sestavenou k 3 l. 12. 2021

Usnesením Č. 33/2022
neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 602/1 orná půda o výměře 6235 m2 v k. ú. Noskov

Usnesením Č. 34/2022
neschvalu je:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 904/1 ostatní plocha-zeleň o výměře cca 170 m2
v k. ú. Noskov a obci Mladá Vožice

Usnesením Č. 35/2022
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 60/6 vodní plocha-vodní nádrž umělá o výměře 606
m' v k. ú. Bendovo Záhoří

Usnesením č. 36/2022
schvaluje:
zveřejnění záměru směnit pozemkovou parcelu č. 433/2 lesní pozemek o výměře
330 m' ve vlastnictví , , 39143 Mladá Vožice za
pozemkovou parcelu č. 438/2 lesní pozemek o výměře 330 m2 ve vlastnictví Města
Mladá Vožice v k. ú. Stará Vožice oba oddělené Geometrickým plánem č. 200-
74/2022 ze dne 3.5.2022 vyhotoveném Geodetickou kanceláří Tábor spol. s r.o.

Usnesením Č. 37/2022
schvalu je:
darovat Jihočeskému kraji pozemkové parcely:
č. 10/7 ostatní plocha - silnice o výměře 19 m2
č. 44/5 ostatní plocha - silnice o výměře 26 m'
č. 1153/5 ostatní plocha - silnice o výměře 8 m'
všechny v katastrálním území Janov u Mladé Vožice a schvaluje uzavření darovací



smlouvy č. 010/21/230/03/00

Usnesením č. 38/2022
schvalu je:
prodej pozemkové parcely č. 882/3 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 37 m'
v k. ú. Noskov a pozemkové parcely č. 882/7 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 15 m2 v k. ú.
Noskov a pozemkové parcely č. 882/8 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 3 m' obě v k. ú. Noskov,
jak jsou obě vyznačeny na Geometrickém plánu č. 178-635/2020 ze dne 10. července 2020
vyhotoveném GK Ing. Pavel Dvořáček za celkovou kupní cenu 9 900 KČ a

, , dle znaleckého posudku č. 7/2022 ze dne 6.6.2022 a
jeho dodatku ze dne 15.6.2022 Ing. Michala Svatoně

Usnesením Č. 39/2022
schvalu je:

a) žádost Římskokatolické farnosti Mladá Vožice, IČ - 65942396, o finanční příspěvek ve výši
40.000 KČ na opravu cínové křtitelnice v kostele svatého Martina v Mladé Vožici

b) darovací smlouvu mezi městem Mladá Vožice, IČ - 00252557 a Římskokatolickou farností
Mladá Vožice, IČ - 65942396

c) dar VOŽIVOT z. s., IČ - 22739882 - 20.000 na činnost spolku

Usnesením Č. 40/2022
a) schvaluje:

Navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Mladá Vožice o 850.000 KČ dle žádosti ZŠ a MŠ Mladá
Vožice

b) schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 5 dle předloženého návrhu

V Mladé Vožici dne 20. června 2022
Starosta Mgr. Jaroslav větrovský Místostarosta Jaromír Dvořák


