
Město Mladá Vožice
Zápis

Z 23. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 5. září 2022 v zasedací síni MěÚ
Mladá Vožice
Přítomno - 13 členů městského zastupitelstva - viz prezenční listina
Omluveni - Ing. František Dobeš, Luboš Vávra
Hosté -
Program:

,l) Úvod a zahájení
2) Zpráva o činnosti Rady města Mladá Vožice
3) Dotační program Jihočeského kraje
4) Realizace a financování - obytný soubor Nad Pilou
5) Nemovitý majetek
6) Různé
7) Závěr

k bodu 1/
23. 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 Lubomír Mrázek a
František Loudín — l l pro, 2 se zdrželi. Dále starosta seznámil s návrhem programu jednání, jenž
doplnil o zprávu kontrolního výboru - 13 pro.

k bodu 2/
Starosta Mgr. Větrovský předložil zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice za období od 22.
zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (114. - 121. zasedání).
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 41/2022 - 13 pro, přijato usnesení Č. 41/2022

k bodu 3/
Starosta představil návrh dotačního programu Jihočeského kraje - My v tom Jihočechy nenecháme.
Jde o program reagující na stávající složitou situaci v oblasti cen energií a cílí na pomoc konkrétním
skupinám. Navrhl připojení města k dotačnímu programu.
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení č. 42/2022 - 13 pro, přijato usnesení Č. 42/2022

k bodu 4/
Starosta přestavil návrh na zařazení k financování a realizaci akci - technický infrastruktura Nad
Pilou, bývalý areál ZD. Uvedl, že v místě vznikne 8 stavebních pozemků, akce je připravena.

- Zastupitel Jiří Volák - uvedl, že není pro schvalování akce k realizaci a financování nyní, tedy
těsně před koncem volebního období, pokládá to za ne férové jednání vůči novému
zastupitelstvu, jež vzejde z komunálních voleb. Navrhl, aby o rozhodnutí o realizaci a
financování akce bylo přenecháno novému zastupitelstvu. Jeho názor podpořili František
Loudín a Ing. Milan Kaltounek

- Zastupitelé jiří Fáček, František Smrčina - podporují realizaci akce, nebot' je plně připravena
- Starosta - zastupitelé mají svou odpovědnost do konce volebního období, tato akce byla

skutečně dlouhodobě připravována
Nejprve hlasováno o návrhu Jiřího Voláka - rozhodnutí o realizaci a financování akce bylo
přenecháno novému zastupitelstvu - 4 pro, 9 proti, návrh nebyl přijat

Hlasováno o usnesení Č. 43/2022 - 9 pro, 4 proti, přijato usnesení Č. 43/2022

k bodu 5/

- Žádost o koupi podal , kterývlastní Cp. 2 v Ústějově. svůj požadavek zdůvodňuje vlastnictvím sousedních pozemků,
udržováním pozemku a neprůjezdnosti' v části kolem stodoly. Starosta přednesl návrh
raciý - dohoda na neprodávání komunikací

Hlasováno o usnesení č. 44/2022 — 11 pro, l se zdrŽel, 1 zapomněl hlasovat, přijato usnesení Č.
44/2022



Žádost o koupi podali
Pozemekje užíván léta jako součást zahrady Ó). č. 273/2, 273/8) u domu Cp. 307, který je ve
vlastnictví J a dostal jej darem od rodičů v roce 2008. Nyní vyŠlo najevo, že část
užívané zaplocené zahrady je ve vlastnictví Města Mladá Vožice. předložil kupní
smlouvu ze dne 22.4.1955, tedy že pozemek od Čsl. státu-MNV v Mladé Vožici koupili jeho
rodiče, tehdy o výměře 168 m2 za cenu /34,40 KČ. Smlouva však patrně nikdy nebyla vložena
do tehdejší pozemkové knihy, a tedy přjpsána na jejich list vĹastnicNĹ M nyní
chtějí věc uvést do náležitého právního stavy, teda abyjim pozemekpatřil.
Hlasováno o usnesení Č. 45/2022 - 13 pro, přijato usnesení Č. 45/2022

- Jedná se o vzájemné darovánípozemků pod silnicemi Jihočeského kraje a místními
komunikacemi vC. chodníků aj. pozemky ve vlastnictví města.' silnice na Starou Vožici
a k Dubině a na průtahu městem.

Hlasováno o usnesení Č. 46/2022 - 13 pro, přijato usnesení Č. 46/2022

nabízí městu prodat svůj pozemek p. č. 401/11 v k. ú. Radvanov
u Madě Vožice, nebot' se na něm nachází vedení a vyústění kanalizace do šachy
z obce Radvanov a v územním plánu je lokalita určena k vybudování ČOVpro Radvanov.

Hlasováno o usnesení Č. 47/2022 - 13 pro, přijato usnesení Č. 47/2022

- Jedná se o prodej pozemku, jehož zveřejnění záměru prodeje bylo schváleno na 22.zasedání ZM a vyvěšeno na úřední desce MěÚ od 4. 7. do 20. 7. 2022. Nyní se
přistupuje k vlastnímu schváleníprodeje a podpisu kupní smlouvy.

Hlasováno o usnesení Č. 48/2022 - 13 pro, přijato usnesení Č. 48/2022

- Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemku bylo projednáno na l 7. zasedání ZM abylo vyvěšeno od 16. 9. do 4. 10. 2021 na úřední desce MěÚ Nyní se přistupuje
k vlastnímu schváleníprodeje a podpisu kupní smlouvy.

Hlasováno o usnesení Č. 49/2022 - 13 pro, přijato usnesení Č. 49/2022

- Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků bylo projednáno na 17. zasedání ZM abylo vyvěšeno od /6. 9. do 4. 10. 2021 na úřední desce MěÚ. Nyní se přistupuje
k vlastnímu schváleníprodeje a podpisu kupní smlouvy.

Hlasováno o usnesení Č. 50/2022 - 13 pro, přijato usnesení č. 50/2022

- Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků bylo projednáno na 15. zasedání ZM abylo vyvěšeno od 31. 5. 202/ do 16 .6. 202/ na úřední desce MěÚ Nyní se přistupuje
k vlastnímu schváleníprodeje a podoisu kupní smlouvy.

Hlasováno o usnesení Č. 51/2022 - 13 pro, přijato usnesení Č. 51/2022

- Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků bylo projednáno na 18. zasedání ZM abylo vyvěšeno od 26. 1/. do 13. /2.2021 na úřední desce MěÚ. Nyní se přistupuje
k vlastnímu schváleníprodeje a podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouva se připravuje.

Hlasováno o usnesení Č. 52/2022 - 13 pro, přijato usnesení Č. 52/2022

- Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemku bylo projednáno na 18. zasedání ZM abylo vyvěšeno od 26.11. do 13.12.2021 na úřední desce MěÚ. Nyní se přistupuje
k vlastnímu schváleníprodeje a podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouva se připravuje.

Hlasováno o usnesení Č. 53/2022 - 13 pro, přijato usnesení Č. 53/2022

- Schválenízveřejněnízáměru směny pozemků bylo projednáno na 22. zasedání ZM abylo vyvěšeno od 4. 7. do 20. 7.2022 na úřední desce MěÚ. Nyní se přistupuje
k vlastnímu schválení směny a podpisu směnné smlouvy.

Hlasováno o usnesení Č. 54/2022 - 13 pro, přijato usnesení Č. 54/2022

a) Návrh na snůínu pozemků od F vlastníka nenlovitostí u Cp. 5 v Chocově se
ýká převodu - sniěny částijeho zahrady pod místní komunikacíza rozšířeni' vjezdu do jeho
rodinného donzu oddělením části nústní komunikace. Navrhuje se řešit po zaměření nústní
komunikace. lak to městu bvlo uloženo do revizi katastru Noskov, čímž se oddělí
komunikace odpozemků, které mají vlastníci v Chocově zájem odkoupit



. . -.
b) Věcné břemeno po pozeniku p. č. 602/1 se nedoporučuje schvalovat, nebot'přístup na pozemek

je n?ožný po pozen?ku žadatele p č. 675/1 (byt' onzezený) a letitěje řešen po pozeniku sestry
pana F nebo lze řešit ijiným způsobem.
Navíc pozemekp. č. 602/1 je už zatížen věcným břen?enen2 z roku 2016pro parcely st. 95 a
pozen7kovou p. č. 673/1 (vlastník

Hlasováno o usnesení Č. 55/2022 - 13 pro, přijato usnesení Č. 55/2022
Celý bod 5 bez diskuze

k bodu 6/
- Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice Ing. Milan Kaltounek

přednesl zprávu o činnosti výboru - z kontrol nevyplývají žádná nápravná opatření
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 56/2022 - 13 pro, přijato usnesení Č. 56/2022

- Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatřeni, které obsahuje tyto položky:
l) Dotace na volby
2) Příjmy za prodeje pozemků
3) Financování obytného souboru Nad Pilou
4) Finanční zajištění dotačního programu My v tom Jihočechy nenecháme

Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 57/2022 - 13 pro, přijato usnesení Č. 57/2022

- Zastupitel Pavel Flosman - poděkoval všem zastupitelům za dlouholetou spolupráci
v zastupitelstvu

- Starosta - poděkoval všem zastupitelů za práci ve volebním období, zejména pak dlouholetým
zastupitelů Pavlu Flosmanovi a MVDr. Ladislavu Pavlíkovi

starosta Mgr. Jaroslav
Ověřovatelé zápisu:

Lubomír Mrázek

František Loudín

Jednání bylo ukončeno v 17.15 hodin
V M'a'%Š'7 '·9.2022

Větrovský ,t starosta Jaromír Dvořák
*


