
USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 5. 9. 2022 v zasedací síni

Městského úřadu v Mladé Vožici

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

Usnesením Č. 41/2022
bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od 22. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (114.
- 12 l. zasedání)

Usnesením Č. 42/2022
l. bere na vědomí:

vyhlášený dotační program Jihočeského kraje ,,My v tom Jihočechy nenecháme II"
2. schvaluje:
a) na základě doporučení Rady města Mladá Vožice zapojení města Mladá Vožice do dotačního

programu Jihočeského kraje ,,My v tom Jihočechy nenecháme II"
b) předběžné vyčíslení finančních nákladů v celkové výši 861.000 na realizaci dotačního

programu z rozpočtu města na předfinancování a spolufinancování poskytované podpory
C) předfinancování podpory pro rodiny s dětmi do dovršení 3 let věku, resp. do dovršení 8 let

věku pobírajících příspěvek na péči z rozpočtu města
d) spolufinancování podpory poživatelů důchodů ve výši 366.500 KČ z rozpočtu města

Usnesením Č. 43/2022
schvaluje:
Realizaci a financování akce Mladá Vožice - bývalý areál ZD - technická vybavenost RD na základě
smlouvy o dílo mezi městem Mladá Vožice, IC - 00252557 a SWIETELSKY stavební s. r. o., IČ -
48035559, 7,978.635,06 KČ bez DPH, financování z rozpočtu města Mladá Votice (stavební pozemky
následně budou určeny k prodeji)

Usnesením č. 44/2022
neschvalu je:
zveřejnění záměru prodat část pozemkové parcely č. 688 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře
cca 580 m' v k. ú. Krchova Lomná

Usnesením Č. 45/2022
schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcelu č. 273/7 zahrada o výměře 175 m2 v k. ú. Mladá
Vožice

Usnesením č. 46/2022
schvaluje:
zveřejnění záměru vzájemného darování:
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1196/2 o výměře 1382 m', ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 1221/2 o výměře 20 m', ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1221/3 o výměře 585
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1221/4 o výměře 423 m', ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 1227/4 o výměře 195 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1227/5 o výměře 86
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1227/6 o výměře 72 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1227/7 o výměře 463 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 106
pro obec a k. ú. Mladá Vožice a pozemkových parcel·katastru nemovitostí č. 1066/2 o výměře 488 m',
orná půda, č. 1066/3 o výměře 1143 m', orná půda, č. 1066/5 o výměře 676 m', trvalý travní porost



a č. 1066/8 o výměře 102 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 112
pro obec Mladá Vožice a k. ú. Stará Vožice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1174/1 o výměře 6868 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1122 o výměře
5443 m', ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1344 o výměře 212 m', ostatní plocha, silnice, které
jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mladá Vožice a pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 674/1 o výměře 219 m2, ostatní plocha, silnice, č. 716/2 o výměře 1099 m2, ostatní
plocha, silnice, č. 719/5 o výměře 835 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1043/2 o výměře 255 m', ostatní
plocha, silnice a č. 1093 o výměře 1615 m', ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č.
10001 pro obec Mladá Vožice a k. ú. Stará Vožice v dosavadním vlastnictví Města Mladá Vožice,
IČO 252557, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí obě smluvní strany solidárně,

Usnesením Č. 47/2022
schvaluje:
nabídku prodeje pozemku - pozemkové parcely č. 401/11 trvalý travní porost o výměře 561 m' v k. ú.
Radvanov u Mladé Vožice ve vlastnictví , . , a
ukládá starostovi města jednat o kupní ceně

Usnesením Č. 48/2022
schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 60/6 vodní plocha-vodní nádrž umělá o výměře 606 m' v k. ú. Bendovo
Záhoří , , za kµní cenu 22 860 KČ dle
znaleckého posudku č. 1683-100/2022 ze dne 6.6.2022 Ing. Zdeňka BureŠé

Usnesením Č. 49/2022
schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 740/4 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 65 m'
v k. ú. Bendovo Záhoří oddělené Geometrickým plánem č. 60-1037/2022 ze dne 20. července 2022
vyhotoveném GK Ing. Pavel Dvořáček za kupní cenu 9 750 KČ , ,

dle znaleckého posudku č. 7743-024/22 ze dne 13. července 2022 Ing. Bohumíra
Fialy

Usnesením Č. 50/2022
schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 759 zahrada o výměře 60 m2 v k. ú. Bendovo Záhoří a pozemkové
parcely č. 740/5 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 4 m2 oddělené Geometrickým plánem č.
60-1037/2022 ze dne 20. července 2022 vyhotoveným GK Ing. Pavel Dvořáček obě za kupní cenu
9 600 KČ , , dle znaleckého posudku č. 7744-
025/22 ze dne 13. července 2022 Ing. Bohumíra Fialy

Usnesením Č. 51/2022
schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 742/2 zahrada o výměře 133 m' v k. ú. Noskov a pozemkové parcely Č.
742/10 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 321 m' obě v k. ú. Noskov oddělené od pozemkové
parcely č. 742/1 Geometrickým plánem č. 278-13 1/2021 ze dne l6.12.202lvyhotovenýin Geodetickou
kanceláří Tábor spol. s r. o. a , 23,

za celkovou kupní cenu 147 000 KČ dle znaleckéh posudku č. 1618-35/2022 ze dne 18.3.2022
Ing. Zdeňka Bureše



Usnesením Č. 52/2022
schvalu je:
prodej pozemkové parcely č. 1165 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 169 m' a stavební parcely č. st.
36/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2 obě v k. ú. Janov u Mladé Vožice za celkovou kupní
cenu 29 960 Kč , , dle odhadu č. 22/03/57 ze dne
25.7.2022 Ing. Tomáše Zikmunda

Usnesením Č. 53/2022
schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 234/39 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 651 m' oddělené od
pozemkové parcely Č. 234/37 v k. ú. Noskov Geometrickým plánem č. 284-1228/2022 ze dne 5. srpna
2022 vyhotoveným GK Ing. Pavel Dvořáček za kupní cenu 81 375 KČ ,

, , dle znaleckého posudku č. 12/2022 ze dne 25.8.2022 Ing. Michala
Svatoně

Usnesením Č. 54/2022
schvaluje:
směnu pozemkové parcely č. 433/2 lesní pozemek o výměře 330 m2 oddělené od pozemkové parcely
č. 433 v k. ú. Stará Vožice ve vlastnictví , , za
pozemkovou parcelu č. 438/2 lesní pozemek o výměře 330 m2 oddělenou od pozemkové parcely č.
438 v k. ú. Stará Vožice ve vlastnictví Města Mladá Vožice vše dle Geometrického plánu č. 200-
74/2022 ze dne 3.5.2022 vyhotoveném Geodetickou kanceláří Tábor spol. s r. o. Správní poplatek za
podání návrhu na vklad do KN uhradí účastníci kupní smlouvy solidárně.

Usnesením Č. 55/2022
a) bere na vědomí:

návrh směny pozemků - části pozemkové parcely Č. 671/1 zahrada (cca 60 m2) za část pozemkové
parcely Č. 904/1 ostatní plocha-zeleň (výměra cca 20 m2) v k. ú. Noskov v místní části Chocov -

, , s tím, že majetkové vypořádání se bude
řešit až po vypracování geometrického plánu dle ZDŘ-463/2019-308 zadaného Městem Mladá Vožice
oprávněnému geodetovi (zaměření místní komunikace v Chocově)

b) neschvaluje:
zřízení práva věcného břemene chůze a jízdy po služebném pozemku parcele Č. 602/1 ve vlastnictví
města Mladá Vožice pro panující pozemek parcelu č. Č. 675/1 ve vlastnictví ,

, oba v k.ú. Noskov

Usnesením Č. 56/2022
schvalu je:
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice dle předloženého návrhu

Usnesením Č. 57/2022
schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 7 dle předloženého návrhu

Starosta Mgr. aroslav větrovský
V Mladé Vožici dne 5. září 2022

Místostarosta J mír Dvořák


