
USNESENÍ

ze 2. zasedání Zastupitelstva města Mladá VoŽice, konaného dne 28. 11. 2022 zasedací
síni Městského úřadu v Mladé Vožici

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

Usnesením Č. 8/2022/II
bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice od ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mladá
Vožice (l. — 5. zasedání)

Usnesením Č. 9/2022/II
schvaluje:
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice ze dne 28. ll. 2022

Usnesením Č. 10/2022/II
schvaluje:
cenu vodného a stočného pro rok 2023:

- Vodné - 40,40 KČ
- Stočné - 28,40 KČ

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Usnesením Č. 11/2022/II
schvaluje:
Střednědobý výhled rozpočtu města Mladá Vožice pro roky 2024-2025 dle předloženého návrhu

Usnesením Č. 12/2022/II
schvaluje:

a) rozpočet města Mladá Vožice na rok 2023 jako vyrovnaný, součástí rozpočtu je rozpočet
sociálního fondu v částce příjmů i výdajů ve výši 391.970,-KČ, rozpočet fondu VHM v částce
příjmů 3.200.000,-kč, v částce výdajů 3.000,-kč (poplatky).

příjmy celkem v částce: 81.309.336,-KČ
z toho: 59.551.000,-Kč příjmy daňové

15.510.466,-Kč příjmy nedaňové
6.247.870,-KČ zařazené přijaté transfeiy + převody mezi vlast. účty (tvorba a čerpání fondů)

výdaje celkem v Částce: 81.309.336,-KČ
z toho: 55.511.459,-kč výdaje na provoz a údržbu

1.639.710,-KČ investiční výdaje
20.566.197,-kč výdaje na investice a opravy

3.591.970,-KČ převody mezi vlast. účty (tvorba a Čerpání fondů)

závazné ukazatele: 6.015.000,-KČ příspěvek na provoz PO Základní škole a Mateřské škole Mladá
Vožice (součástí jsou odpisy v částce 765.000,-KČ)

a) delegování pravomocí nad rámec schválených pravomocí v provádění rozpočtových opatření, dle
§ 102 odst . (2) písm. a) zák. 128/2000 Sb., v akt. znění, do 31.12.2022 zcela na Radu města
Mladá Vožice

Usnesením Č. 13/2022/II
schvaluje:



Kupní smlouvu mezi městem Mladá Vožice, IČ - 00252557 a AGRO - partner s. r. o., IČ - 42406994,
koupě traktoru STEYER Kompakt 4100 s čelním nakladačem vybavenýin lopatou a paletizačními
vidlemi, 1,799.000 bez DPH

Usnesením Č. 14/2022/II
schvaluje:
pravidla prodejů nemovitostí:

- prodeje nemovitostí ve vlastnictví města Mladá Vožice ve volebním období 2022-2026 se
uskuteční za cenu obvyklou dle znaleckých posudků vypracovaných znalcem v oboru
ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí na objednávku a na náklady kupujícího

- náklady na pořízení geometrického plánu a správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN
hradí kupující

- vypracování kupní smlouvy a návrhu na vklad do KN zadává a hradí prodávající
- podání návrhu na vklad do KN spolu s kupní smlouvou na Katastrální pracoviště Tábor Činí

kupující
Případné výjiinky z těchto pravidel schvaluje jednotlivě Zastupitelstvo města Mladá Vožice.

Usnesením Č. 15/2022/II
schvalu je:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou parcely č. 882/10 ostatní plocha-ostatní
257 m' v k. ú. Noskov, jak byla oddělena od pozemkové parcely č. 882/1
komunikace Geoinetrickým plánem č. 269-33/2020 vyhotovenéin dne 30.
kanceláří Tábor spol. s r.o.

komunikace o výměře
ostatní plocha-ostatní

10. 2020 Geodetickou

Usnesením Č. 16/2022/II
schvalu je:
prodej pozemkové parcely č. 273/7 zahrada o výměře 175 in' v k. ú. Mladá Vožice za kupní cenu
166.250 KČ a , , dle
znaleckého posudku č. 16/2022 Ing. Michala Svatoně ze dne 12. 9. 2022

Usnesení Č. 17/2022/II
schvaluje:
prodej stavební parcely č. st. 1150 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2 v k. ú. a
Vožice EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno za kupní cenu 23 270 KČ +
DPH dle znaleckého posudku č. 2582/8/2022 ze dne 25. 8. 2022 Ing. Pavla Balouna ze
2022

obci Mladá
platná sazba
dne 25. 8.

Usnesením Č. 18/2022/II
schvaluje:
k projednání žádost/návrh na pořízení změny č. 2 územního plánu Mladá Vožice

, , - změnu pozemku p. č. 1078/39 v k.ú. Stará Vožice
z plochy veřejného prostranství (VP-N) na plochy bydlení (BV-N)

Usnesením Č. 19/2022/II
schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 9 dle předloženého návrhu

V

Starosta Mgr aroslav Větrovský

Mladé Vožici dne 28. listopadu 20 l
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