
Město Mladá Vožice
Zápis

Ze 2. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 28. listopadu 2022 v zasedací síni
MěÚ Mladá Vožice
Přítomno - 13 členů městského zastupitelstva - viz prezenČní listina
Omluveni - Ing. František Dobeš, Bc. Simona Vandrovcová
Hosté -
Program:

l) Úvod a zahájení
2) Zpráva o Činnosti Rady města Mladá Vožice
3) Protokol z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice
4) Vodné a stočné pro rok 2023
5) Rozpočet města pro rok 2023
6) Nemovitý majetek
7) Různé
8) Závěr

k bodu 1/
2. 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 Kamil Neufus
- 11 pro, 2 se zdrželi. Dále starosta seznámil s návrhem programu jednání - 13 pro.

k bodu 2/
Starosta Mgr. Větrovský předložil zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice za období od
ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (l. - 5. zasedání).
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 8/2022/II - 13 pro, přijato usnesení Č. 8/2022/2022

k bodu 3/
Předseda Finančního výboru Jiří Fáček seznámil přítomné se závěiy jednání výboru, který se sešel 28.
11. 2023. Výbor především doporučil ke schválení střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024 a
2025, rozpočet města pro rok 2023, cenu vodného a stočného pro rok 2023 (bez změny), dále si
schválil svůj plán práce pro rok 2023
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 9/2022/II - 13 pro, přijato usnesení Č. 9/2022/2022

k bodu 4/
Starosta představil návrh na stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2023. Návrh zní na
nezvyšování ceny vodného a stočného, a tedy ponechání na úrovni roku 2022. Starosta dále seznámil
zastupitele se skutečností, Že město již není povinno řídit se vývojem cen vodného a stočného dle
finanční analýzy, která byla součástí dotačního řízení na rekonstrukci ČOV. Dále uvedl, Že by
považoval za absurdní zvyšovat cenu v sociálně citlivé době, kterou dnes všichni prožíváme
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 10/2022/II - 13 pro, přijato usnesení Č. 10/2022/2022

k bodu 5/
Starosta navrhl slouČení projednání střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2024 a 2025 spolu
s návrhem rozpočtu města na rok 2023 do společného projednávání i hlasování, nebot' se tyto
materiály vzájemně prolínají a souvisí spolu. Uvedl, že jak rozpočtový výhled, tak návrh příjmů
rozpočtu počítá s konzervativníin vývojem, není zcela naplněna predikce Ministerstva financí. Dále
uvedl, že rozpočet výdajů je koncipován jako rozpočet provozních výdajů, kdy je vytvořena investiční
rezerva ve výši cca 20 mil KČ, která bude používána na připravené investice či jako spoluúčast
k dotačním prostředkům. Zmínil, že je vytvořena rezerva na pokrytí případných zvýšených nákladů na
energie.
Celý bod 5 bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 11/2022/II - 13 pro, přijato usnesení Č. 11/2022/2022
Hlasováno o usnesení Č. 12 a) b)/2022/II - 13 pro, přijato usnesení Č. 12 a) b)/2022/2022



Starosta přednesl návrh na koupi traktoru pro potřeby technické skupiny města. stávající technika
postupně zastarává, pro především řádné provádění zimní údržby je nutno disponovat patřičnou
technikou. Vybraný traktor byl vybrán v rámci průzkumu trhu.
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 13/2022/II - 13 pro, přijato usnesení Č. 13/2022/2022

k bodu 6/
- Projednáno schválení pravidel dle dosavadního postupu při prodeji nemovitostí z majetku

/ňěsta Mladá Vožice i na volební období 2022-2026
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 14/2022/II - 13 pro, přijato usnesení Č. 14/2022/2022

- Žádost o a , a
, . 50 , kteří spoluvlasiní Cp. 8 v Noskově.

svůj požadavek zdůvodňují zaplocenín7 zahrádky u svého rodinného domu čn 8 v Noskově,
kterou užívali takto už jejich předkové. Zveřejnění záměru prodeje bylo schváleno
zasllpilelslve7n města už v níinulém volebním období v roce 2019 pro , ale
ŠuPní sni/ouva následně nebyla zrealizovánay ,nebot' kupující nepředložili patřičné doklady
,GP + ZP). Proto z důvodu aktualizace žádal' o odkup všichni tři spoluvlastníci, nyní už
s předloženými doklady, a záměr se znovu zveřejňuje.

Zastupiteljaroml'r Dvořák -potvrdil dlouhodobý slav, který se nyní n?á vyřešit
Hlasováno o usnesení č. 15/2022/II - 13 pro, přijato usnesení Č. 15/2022/2022

Zveřejnění záměru prodeje bylo schváleno na 23. zasedání ZM
5.9.2022 a vyvěšeno na úřednídesce MěÚ od 19.9.2022 do 29.9.2022.

Po dodání znaleckého posudku se nyní přistupuje k vlastnímu schválení
prodeje a podpisu kupní smlouvy.
Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 16/2022/II - 13 pro, přijato usnesení Č. 16/2022/2022

- Jedná se o prodej pozemku pod trafostanici' u sokolského hřiště, jehož
zveřejněni' zán?ěru prodeje bylo schváleno na 21. zasedání ZM dne
16.5.2022 a vyvěšeno na úřední desce MěÚ od 30.5.2022 do 15.6.2022. Po
dodání znaleckého posudku se nyní přistupuje k vlaslní/nu schváleníprodeje
a podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouvu vypracuje na vlastní náklady
společnost E. GD a.s. po schváleníprodeje pozemku.

Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 17/2022/II - 13 pro, přijato usnesení Č. 17/2022/2022

- Návrh na změnu podali vlastníci rozestavěného rodinného don7u na svén?
vedlejším pozen7ku. Pozemek, u kterého požadují změnu, jim byl prodán městen? Mladá Vožice
v květnu letošního roku. chtějí na něm zrealizovat část přístavby RD a zejména oplocenL

Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 18/2022/II - 13 pro, přijato usnesení Č. 18/2022/2022

- Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření, které obsaliuje tyto položky:
l) Dotace na volby prezidenta
2) Příjmy za prodeje pozemků
3) Zařazení schválených akcí k financování, navýšení příjmů za lesní hospodářství

Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 19/2022/II - 13 pro, přijato usnesení Č. 19/2022/2022

- Zastupitel Libor MareŠ - zda by začátky jednání městského zastupitelstva nemohly být
posunuty na 18.00. Zastupitel Jiří Fáček - podal protinávrh na začátky dle současného stavu,
tedy 16.30 hodin. Starosta nechal nejprve hlasovat o protinávrhu jiřího Fáčka - 10 pro návrh

- Zastupitel Libor Mareš - připomínky k akci rozsvěcení vánočního stromu. Reagovali
zastupitelé Jiří Fáček a místostarosta. Jiří Fáček poděkoval za práci paní učitelce Miroslavě
Kuklové a vyzval pana zastupitele Libora Mareše k aktivní účasti na přípravě a realizaci
příštího konání rozsvěcení vánočního stromu

- Zastupitel Libor Herna - porucha na svítidle veřejného osvětlení na křižovatce ulic Táborská a
Milady Jungmanové. Jiří Fáček potvrdil, že porucha existuje a již se pracuje na jejím
odstranění



z Táborské ulice směrem k jeho nemovitosti na Husově náměstí, zda se neopomnělo. Starosta
uvedl, že se rozhodně nezapomnělo, nýbrž šlo o krok cílený, motivovaný bezpečností a
technickými problémy. To potvrdil i zastupitel Jaromír Dvořák

- Zastupitel Libor Herna - motivace k třídění odpadů. Starosta uvedl, že lidé jsou motivováni
realizací systému od dveří ke dveřím, kdy zásadně nedoporučuje kontroly jednotlivých
popelnic a věří v odpovědnost lidí. V diskuzi podpora ze strany zastupitelů k názoru starosty -
zejména Jana Borkovcová, Lubomír Mrázek

- Zastupitel Libor Herna - dotaz na odvoz zeminy z areálu v ulicí Obětí nacismu. Starosta a
Jaromír Dvořák uvedli, že jde o odvoz zeminy, kde bylo znečištění smetky z bývalého
provozu, zemina uložena na skládku, existuje rozbor

Jednání bylo ukončeno v 17.15 hodin
V Mladé Vožici dne 28. 11 2022

starosta Mgr. Ja slav místostarosta Toiyáš ukla
Ověřovate"
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