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číslo 1/roč. 20 1. ledna 2023

Nový traktor pro potřeby technické skupiny již prošel zatěžkávací zkouškou při
předávání zimní údržbě.

Vedení města přeje všem občanům města i jeho místních
částí úspěšný nový rok 2023.

Na konci každého kalendářního roku řeší
příslušné orgány města výši poplatků, kdy
stanovení jejich výše spadá právě do kom-
petence města. V případě našeho města se
jedná především o stanovení ceny vod-
ného a stočného na další rok, a stanovení
poplatku za užívání systému odpadového
hospodářství, rovněž pro další kalendářní
rok. 

Při debatě o stanovení poplatků pro příští
rok převládl jednoznačně názor, nejprve
mezi radními, následně i mezi zastupiteli,
o současné velmi těžké době, kdy lidé
musí řešit značné nárůsty cen energií a
rovněž tak čelí zvyšujícím se životním
nákladům téměř ve všech oblastech 
života. Vedení města a členové rady tedy
předložili zastupitelům města návrh na
nezvyšování ceny vodného a stočného pro
rok 2023. Dále navrhli neřešit pro rok
příští rok jakoukoliv úpravu příslušné
městské vyhlášky o stanovení ceny za
užívání systému odpadového

hospodářství, čímž nedojde ke zvýšení
poplatku a cena zůstane zafixovaná na
úrovni roku 2022. 

Vodné a stočné zůstává stejné jako v roce
2022, tedy vodné - 40,40 Kč, stočné -
28,40 Kč, ceny jsou uvedeny bez DPH.
V této souvislosti je nutno uvést, že všech-
ny prostředky inkasované z vodného a
stočného slouží pouze na provoz
vodohospodářské infrastruktury ve městě,
používají se také k rozvoji a obnově
vodovodů a kanalizace. Nejsou používány
pro žádný jiný účel.

Rovněž poplatek za užívání systému
odpadového hospodářství se pro rok 2023
nemění, tedy nezvyšuje. Tento poplatek
někdy bývá mylně označován jako úhrada
za vyvezení popelnic. Prostředky, které
město na poplatku vybere slouží
k provozu celého systému odpadového
hospodářství, tedy realizaci velmi
úspěšného systému svozu tříděného i
směsného komunálního odpadu „od dveří

ke dveřím“, provozu sběrného dvora,
provozu separačních hnízd po městě,
zkrátka celého systému správy odpadů,
nikoliv pouze vyvezení za směsný 
komunální odpad. Zároveň je možno
podotknout, že vybrané prostředky od
poplatníků kryjí pouze část celkových
nákladů spojených s likvidací odpadů,
značnou část nákladů dotuje město ze
svého rozpočtu. Poplatek za užívání systé-
mu odpadového hospodářství činí 650 Kč
za poplatníka, a to jak v Mladé Vožici, tak
v místních částech. Osvobozeny od
poplatku jsou děti do 6 let věku.

Na závěr si dovoluji ještě zmínit, že
v rámci sociálního pohledu na správu
města nebyly vůbec na stůl dány ani
případné návrhy pro debatu k úpravě
nájmů v městských objektech, výši tzv.
„podnikatelských popelnic“, či výši daně
z nemovitosti. Město se zároveň ihned za-
pojilo do projektu Jihočeského kraje „My
v tom Jihočechy nenecháme“. 

Plánovací  kalendář svozu odpadu pro 2023 ve Vožičanu
Poplatky se nezvyšují

Farnost Mladá Vožice zve 
na XVIII. Farní ples 
v sobotu 28. 1. 2023 

od 20.00 hodin v sále
Záložna Mladá Vožice. 

Hraje EDEN, vstupné 100 Kč.
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• schválila prodloužení nájemních 
smluv pro nájemníky městských bytů 

• schválila cenovou nabídku Kitchen
Plan – jednostupňová projektová doku-
mentace rekonstukce gastro provozu –
školní kuchyně v ZŠ Mladá Vožice (pro
podání žádosti o dotaci z Operačního pro-
gramu Životní prostředí), 44.104,50 Kč
včetně DPH

• schválila dodatek č. 1/2023 (smlouva o
odvozu a odstranění komunálního a sepa-
rovaného odpadu) mezi městem Mladá
Vožice a COMPAG VOTICE s. r. o. 

• schválila úhradu náklady za užití Zim-
ního stadionu Tábor dne 25. 12. 2022
v rámci akce – veřejné bruslení pro
občany města 

• schválila kalkulaci nákladů k zajištění
pečovatelské služby od 1. 1. 2023 – pro
smluvní partnery – obce v regionu 

• schválila smlouvu o zajištění

pečovatelské služby mezi městem Mladá
Vožice a obcí Řemíčov – do 31. 12. 2023

• schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o
zajištění pečovatelské služby mezi
městem Mladá Vožice a obcí Oldřichov –
do 31. 12. 2023

• schválila dodatek č. 16 ke smlouvě o
zajištění pečovatelské služby mezi
městem Mladá Vožice a obcí Šebířov – do
31. 12. 2023

• schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o
zajištění pečovatelské služby mezi
městem Mladá Vožice a obcí Slapsko –
do 31. 12. 2023

• schválila připojení města Mladá
Vožice k trestnímu stíhání a náhradě
způsobené škody ve věci poškození
skateparku v Mladé Vožici 

• schválila smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a JAHLA s. r. o., projektová
dokumentace – chlazení prostor polikliniky

Mladá Vožice, 75.000 Kč bez DPH
• schválila další smlouvy o budoucích

smlouvách o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě – vodovod-
ního řadu, mezi městem Mladá Vožice a
vlastníky pozemků, vodovodní přivaděč
Tábor – Mladá Vožice 

• schválila žádost ZŠ a MŠ Mladá
Vožice – příspěvek na dopravu pro žáky
ZŠ a MŠ Mladá Vožice na lyžařský kurz
v Peci pod Sněžkou, do 35.000 Kč 

• schválila další darovací smlouvy mezi
městem Mladá Vožice a občany v rámci
projektu „My v tom Jihočechy
nenecháme“ 

• schválila výsledky výběrového řízení
na dodavatele stavby – stavební úpravy
na parc. č. st. 524 v Mladé Vožice –
zázemí pracovníků technické skupiny –
DS DRYWALL s. r. o., 5,096.564,09 Kč
včetně DPH

Rada města Mladá Vožice na 6. zasedání (12. prosince)
a 7. zasedání (29. prosince) mimo jiné projednala:

• Vedení města aktivně sleduje dotační
příležitosti, o které se město může
ucházet, v současné době se jedná
především o různá opatření v oblasti ener-
getiky. V těsné spolupráci s vedením ZŠ a
MŠ Mladá Vožice probíhají přípravné
práce na komplexní rekonstrukci školní
jídelny v ZŠ. Předmětem projektových
prací je především výměna energeticky
náročných spotřebičů za moderní, ener-
geticky šetrnější. Akce se připravuje pro
podání žádosti o dotaci z Operačního pro-
gramu Životní prostředí 

• Bohužel, na dotaci zřejmě město ne-
dosáhne při realizaci chladícího zařízení pro
zdravotní středisko. Projekční firma
v současné době navrhuje adekvátní
chladící zařízení, které zajistí zejména v let-
ních měsících odpovídající pohodu

vnitřního zařízení. Jakmile bude projekt ho-
tov, dojde k zahájení výběrového řízení na
dodavatele zařízení a následně k realizaci 

• Intenzívní jednání dospěla alespoň
k částečnému cíli, tedy začínáme
připravovat instalaci fotovoltaických
panelů, zatím na střechy sportovní haly a
zdravotního střediska. Tyto dvě akce
připravujeme k podání žádosti o dotaci
v březnu. Další objekty budeme
připravovat postupně, v současné době se
ukázalo velmi těžké najít smluvní part-
nery k projektové přípravě. Rovněž velmi
netrpělivě čekáme na práci našich
legislativců, která by měla umožni sdílet
vyrobenou energii snad v rámci jednoho
„iča“. Tedy, že bychom mohli např. 
energii vyrobenou z panelů na sportovní
hale využívat pro radnici, či také třeba

městské byty 
• Projektové práce také pokračují na

přípravě areálu, který město získalo od
Agrospolu, mimo jiné přípravou projektu
sběrného dvora. I zde práce směřují
k příslušným termínům tak, aby mohla
být podána žádost o velmi významnou
dotaci právě na budování těchto zařízení,
zřejmě opět z Operačního programu 
Životní prostředí 

Město Mladá Vožice informuje:

Informace pro nájemce
hrobových míst

Od 01.01.2023 bude provedena změna
ve výpočtu nájmu za hrobové místo.
K navýšení ceny za pronájem a služby
hrobového místa nedojde, jen bude up-
ravena změna výpočtu ceny za hrobové
místo podle skutečné výměry. Dosud byla
stanovena jednotná cena pro urnový hrob
a jednohrob 300 Kč/10 let, za dvojhrob
500 Kč/10 let a cena hrobek byla stanove-
na za hrobku malou do 3 m2 750 Kč/10
let, hrobku střední do 5 m2 1250 Kč/10 let
a za hrobku velkou nad 8 m2 2000 Kč/10
let. V letošním roce došlo k zaměření
všech hrobových míst na všech
hřbitovech, které má ve správě Město
Mladá Vožice. Nově bude od 01.01.2023
vypočítávána cena za hrobové místo 
podle jeho skutečné výměry. Za hrob
(urnový hrob, jednohrob, dvojhrob) bude
cena nájmu 4 Kč/m2/1 rok a cena za 
služby bude 11 Kč/m2/1 rok. Za hrobku
bude stanovena jednotná cena, a to za ná-
jem 4 Kč/m2/1 rok a cena za služby bude
21 Kč/m2/1 rok. Alena Šoulová 
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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 Zastupi-
telstva města Mladá Vožice (1. – 5.
zasedání)

Usnesením č. 9/2022/II schvaluje:
Zápis z jednání Finančního výboru Zas-

tupitelstva města Mladá Vožice ze dne 28.
11. 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 transfery

+ 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)

b) 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 vybaveným 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 výjimky z těchto pravidel
schvaluje jednotlivě Zastupitelstvo města
Mladá Vožice.  

Usnesením č. 15/2022/II schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcely č. 882/10 ostatní plocha-ostatní
komunikace o výměře 257 m2 v k. ú.
Noskov, jak byla oddělena od pozemkové
parcely č. 882/1 ostatní plocha-ostatní ko-
munikace Geometrickým plánem č. 269-
33/2020 vyhotoveném dne 30. 10. 2020
Geodetickou kanceláří Tábor spol. s r.o. 

Usnesením č. 16/2022/II schvaluje:
prodej pozemkové parcely č. 273/7

zahrada o výměře 175 m2 v k. ú. Mladá
Vožice za kupní cenu 166.250 Kč
manželům Jaroslavu a Hedvice Veselým,
oba Tomkova 3166/3, 15000 Praha 5 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 obci Mladá Vožice EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno
za kupní cenu 23 270 Kč + platná sazba
DPH dle znaleckého posudku č.
2582/8/2022 ze dne 25. 8. 2022 Ing. Pavla
Balouna ze dne 25.  8.  2022

Usnesením č. 18/2022/II schvaluje:
k projednání žádost/návrh na pořízení

změny č. 2 územního plánu Mladá Vožice
Jana a Terezie Vojtových, Stará Vožice 38,
39143 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 Mladé Vožici dne 28. listopadu 2022
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

Místostarosta Tomáš Kukla

Usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice

Zájemci o pečovatelské byty se stále mohou hlásit u paní Bc. Evy Novotné.
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Jubilanti
- prosinec 2022

70 let 
Milan Vytlačil
Mladá Vožice 
Bohumil Fiala
Mladá Vožice

Dagmar Uhlířová
Radvanov 

Eva Šejbová
Mladá Vožice

75 let 
František Babor

Mladá Vožice
Jaroslav Prucek

Mladá Vožice
Karel Němeček
Mladá Vožice

80 let
Jaroslava Pošustová

Chocov
Anežka Branžovská

Mladá Vožice
85 let

Jaroslav Jelínek
Mladá Vožice

Drahomíra Zdeňková
Krchova Lomná

87 let 
Marie Novotná
Radvanov 13

88 let
Josef Král

Mladá Vožice
Marie Šimková
Mladá Vožice

89 let 
Jana Švecová
Mladá Vožice

Výsledky výběrového řízení
Stavební úpravy na parc. č. st. 524 v Mladé Vožici – zázemí pracovníků:
Dne 14. 12. 2022 otevřela komise pro otvírání obálek a hodnotící komise ve složení

Mgr. Jaroslav Větrovský, Tomáš Kukla, Ing. Blanka Malinová, Ing. František Kášek a
František Smrčina obálky s nabídkami firem pro výběr zhotovitele nového zázemí
pracovníků technické skupiny města v bývalém areálu Agrospolu. Vedení města touto
cestou velice děkuje zastupiteli Františku Smrčinovi, který velmi operativně a rychle
zaskočil v práci komise. Doručeno bylo 6 nabídek, ceny jsou uvedeny včetně DPH.

1. DS DRYWALL s. r. o, Tábor - 5,096.564,09 Kč
2. Hora s. r. o. - 6,035.060,13 Kč
3. Dřevotvar – řemesla a stavby - 6,235.786,63 Kč

Veřejné bruslení o prvním vánočním svátku bylo velmi příjemné.


