
L I S T   P R O   P O U Č E N Í   A   Z Á B A V U

číslo 3/roč. 20 1. března 2023

V lokalitě Nad Pilou stavební firma realizuje technickou infrastrukturu pro stavební pozemky

My v tom Jihočechy
nenecháme

V druhé polovině roku 2022 se město
Mladá Vožice zapojilo do dotačního 
programu Jihočeského kraje My v tom
Jihočechy nenecháme II. Jednalo se o
podporu rodin s dětmi do dovršení 3 let
věku, podporu rodin s dětmi pobírajícími
příspěvek na péči do dovršení 8 let věku 
a podporu pro poživatele starobního a 
invalidního důchodu.

Město obdrželo celkem 32 žádostí o
dotaci, z toho dvě nesplnily podmínky
dotačního programu, 30 žádostí bylo
vyřízeno kladně. Celková výše vyplacené
podpory činí 117 000 Kč, 76.500 Kč
pokryje dotace od Jihočeského kraje,
zbylé prostředky byly z rozpočtu města
Mladá Vožice.

Jana Rašková 

Výsledky
výběrových

řízení
Výměna zdroje tepla v objektu ZŠ 
a MŠ Mladá Vožice
Výběrová komise ve složení – 

J. Větrovský, T. Kukla, B. Malinová, 
H. Váchová, L. Herna, podány 3 nabídky,
ceny jsou uvedeny bez DPH:

1) Tempoterm, spol. s. r. o.
3,986.458,91 Kč

2) INSTALLTOP, spol. s. r. o.
3,996.249,00 Kč

3) RE IN s. r. o. 
5,575394,83 Kč 

Pořízení elektrovozidla N1
Výběrová komise ve složení – 

J. Větrovský, T. Kukla, B. Malinová, 
J. Dvořák, L. Herna, podány 2 nabídky,
ceny jsou uvedeny bez DPH:

1) SAP spol. s. r. o.
1,970.000 Kč

2) iDirection, s. r. o.
1,995.000 Kč 

Český statistický úřad organizuje v roce
2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, každoroční
výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice pod názvem
„Životní podmínky 2023“. Smyslem tohoto
zjišťování je získávat dlouhodobě srov-
natelné údaje o sociální a ekonomické
situaci obyvatel v celkem 34 evropských
zemích a data pro výpočet ukazatelů
peněžní a materiální chudoby. Šetření se
uskuteční na území celé České republiky
ještě v 4 750 domácnostech na základě
náhodného výběru provedeného počítačem. 

Vlastní šetření proběhne v době od 4.
února do 18. června 2023 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. Do
šetření budou zahrnuty všechny osoby,
které mají ve vybraném bytě obvyklé
bydliště. Aktivní účast občanů a ochota

spolupracovat s terénními pracovníky
ČSÚ je nesmírně důležitá, údaje nelze
zjistit žádným jiným způsobem. Terénní
pracovníci se budou prokazovat průkazem
tazatele a zaměstnance ČSÚ nebo dokla-
dem totožnosti. Ve všech fázích zjišťování
je zaručena anonymita zjištěných údajů a
získána data jsou chráněna, zaměstnanci
ČSÚ jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých
šetřených skutečnostech. 

Městský úřad Mladá Vožici informuje
tímto článkem občany o zaslaném dopis
ČSÚ o organizovaném šetření v domác-
nostech.   Občané se mohou zároveň
obrátit na pracovnici pověřenou řízením a
koordinací šetření Životní podmínky
2023, kterou je v Jihočeském kraji: 

Ing. Viera Ziková, tel. 386 716 561,
605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz

Ing. Blanka Malinová 

Český statistický úřad oznamuje…
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• průběžně schvalovala jednotlivé ná-
jemní smlouvy s nájemníky v novém
Domě s pečovatelskou službou čp. 125 na
Husově náměstí 

• schválila dohodu o provedení archeo-
logického výzkumu mezi městem Mladá
Vožice a Husitským muzeem v Táboře,
pokračování opravy průtahu města 

• průběžně schvalovala smlouvy o 
smlouvách budoucích o zřízení věcného
břemene mezi městem a vlastníky
pozemků – vodovodní přivaděč Tábor –
Mladá Vožice

• schválila zapůjčení sálu Záložna
Obecně prospěšné společnosti pro konání
dětského karnevalu 

• schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ
Mladá Vožice za rok 2022 a schválila
rozdělení hospodářského výsledku za rok
2022 – 436.710,04 Kč do Rezervního
fondu 

• schválila výsledky výběrového řízení
na akci – Výměna zdroje tepla v objektu
ZŠ a MŠ Mladá Vožice, Tempoterm s. r. o.,
4,823.615 Kč včetně DPH a schválila
příslušnou smlouvu o dílo 

• schválila výsledky výběrového řízení
na akci – Pořízení elektrovozidla N1, SAP
spol. s. r. o., 2,383.700 Kč včetně DPH a
schválila příslušnou kupní smlouvu 

• schválila dodatek k nájemní smlouvě
mezi městem Mladá Vožice a Vožickou

majetkovou s. r. o., nájemné za užívání
vodovodu – 1,5 mil Kč, nájemné za
užívání kanalizace – 1,5 mil Kč

• schválila cenovou nabídku Ladislava
Červenky – projektová dokumentace, ka-
belová přípojka NN a venkovní osvětlení
Kaple Na Hradě, 18.000 Kč

• schválila smlouvu o dílo mezi městem
Mladá Vožice a Ing. Petrem Frouzem –
projektová dokumentace – domovní
čistírny odpadních vod Stará Vožice 

• schválila smlouvu o poskytnutí dotace
mezi městem Mladá Vožice a Jihočeským
krajem – poskytnutí dotace na činnost
pečovatelské služby města Mladá Vožice
ve výši 1,035.000 Kč

Rada města Mladá Vožice na 10. zasedání (6. února),
11. zasedání (8. února) a 12. zasedání (20. února)

mimo jiné projednala:

• v únoru došlo k podání žádostí o
dotaci ze Státního fondu životního
prostředí na instalaci fotovoltaických
panelů na střechy budov sportovní haly a
zdravotního střediska. Dle předložené
žádosti bude možno vyrobenou elektřinu
z panelů také používat pro potřeby 
základní školy

• rovněž projektová dokumentace pro
úsporná opatření ve Školní jídelně při ZŠ
Mladá Vožice je hotova. Zejména jde o
výměnu starších, energeticky náročných
spotřebičů za nové, energeticky šetrné.
Předmětem žádosti o dotaci bude také
výměna osvětlení a vzduchotechniky
v kuchyni 

• zahájena byla stavba nového zázemí
pro pracovníky technické skupiny města.
Stavební práce probíhají v bývalém
areálu firmy Agrospol, který město
právě za účelem realizace nového
zázemí pro technické služby a nový
moderní sběrný dvůr pořídilo. V únoru
byla na Krajský úřad Jihočeského kraje
také podána žádost o dotační podporu
z Krajského investičního fondu právě na

stavbu nového zázemí pro pracovníky
technické skupiny 

• další stavební investiční akcí, která
rovněž již probíhá, je výstavba nové
technické infrastruktury pro 8 staveb-
ních pozemků v lokalitě Nad Pilou, opět
v části bývalého areálu firmy Agrospol.
Realizovány jsou vodovodní a
kanalizační řad, plynovod, veřejné
osvětlení, vedení elektrické energie,
následně také komunikace.
Předpokládáme, že prodej nově
vzniklých, plně zainvestovaných staveb-
ních pozemků proběhne v letošním roce 

• na Krajský úřad Jihočeského kraje
byla rovněž podána žádost o dotaci ve
výši 1 mil Kč, a to jako další
mimorozpočtový zdroj na pořízení
nového cisternového vozidla pro potřeby
výjezdové jednotky SDH Mladá Vožice.
Koupě cisterny by tedy měla být hrazena
z dotace z Generálního ředitelství
hasičského záchranného sboru, z dotace
z programu Jihočeského kraje, a také
z rozpočtu města 

• dokončeny jsou projektové práce na

rozšíření kapacity Městské knihovny
v Mladé Vožici. V současné době
probíhají příslušná stavební řízení, je-
jichž výsledkem bude stavební povolení
pro realizaci stavby. Na akci chceme
požádat o dotaci z Místní akční skupiny
Krajina srdce 

• plně připraveny podpisem smlouvy o
dílo a kupní smlouvy jsou akce –
výměna kotlů v objektu ZŠ Mladá
Vožice a pořízení elektrovozidla pro
potřeby technické skupiny města. Obě
akce jsou podpořeny dotací ze Státního
fondu životního prostředí 

Město Mladá Vožice informuje:

Jubilanti
únor 2023

70 let
Jana Kubálová
Mladá Vožice

Věra Maršálková
Mladá Vožice

75 let 
Stanislav Balík
Mladá Vožice

80 let
Josef Duda
Radvanov
85 let 

Dagmar Procházková
Mladá Vožice
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Zastupitelstvo města Mladá Vožice
schválilo pořízení změny č. 2 Územního
plánu Mladá Vožice, na které se v 
minulých měsících pracovalo. Projekčně
zpracovává změnu Atelier M.A.A.T. s.r.o.
z Tábora, který je zhotovitelem celého
územního plánu. 

Nyní je do změny č. 2 zapracováno víc
jak tři desítky změn navržených občany i
městem. Pořizovatelem změny č. 2 je
Městský úřad Tábor, odbor rozvoje. 

Nyní proces dospěl ze strany projektan-
ta a pořizovatele do stádia „Zahájení
řízení o změně č. 2 Územního plánu
Mladá Vožice“ a bylo vypsáno veřejné
projednání na středu 29.3.2023 do
zasedací místnosti MěÚ od 15.00 hodin
s výkladem projektanta. Tohoto jednání
se může veřejnost zúčastnit. 

Návrh změny č. 2 Územního plánu
Mladá Vožice je vystaven k veřejnému
nahlédnutí od 23. 2. 2023 do 5. 4. 2023 : 

Na Městském úřadu Mladá Vožice
v úředních hodinách: 

Pondělí  7.30-11.30   11.30-17.00
Středa    7.30-11.00   11.30-17.00
a u pořizovatele, na odboru rozvoje

Městského úřadu Tábor, Žižkovo
náměstí 2, II.patro, č.dveří 307
v úředních hodinách:

Pondělí, středa: 8.00-17.00
Úterý, čtvrtek: 13.00-15.00
Pátek: 8.00-11.30

Návrh změny č. 2 Územního plánu
Mladá Vožice je vystaven na internetové
adrese:

h t t p s : / / w w w. t a b o r c z . e u / v i s m o /
dokumenty2.asp?id_org=16470&pl=662
34&id=88867

nebo https://www.mu-vozice.cz.

Zvou se dotčené orgány, krajský úřad,
sousední obce a město Mladá Vožice
k účasti na veřejném projednání. Podle §
55 b stavebního zákona dotčené orgány
uplatní do 7 dnů ode dne veřejného pro-
jednání svá stanoviska. K později
uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.  

Ing. Blanka Malinová

Změna č. 2
Územního plánu

Mladá Vožice
finišuje …

Vožičan - vydává MÚ Mladá Vožice
pod evidenčním číslem MK ČR E 14832. 

odp. redaktor: Mgr. Větrovský 
tel.: 381 201 910 

e-mail: starosta@mu-vozice.cz
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Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva
města Mladá Vožice, konaného dne 13.
2. 2023 zasedací síni Městského úřadu
v Mladé Vožici

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

Usnesením č. 1/2023 bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady města Mladá

Vožice 2. zasedání Zastupitelstva města
Mladá Vožice (6. – 11. zasedání)

Usnesením č. 2/2023 schvaluje:
Zápis z jednání Finančního výboru Zas-

tupitelstva města Mladá Vožice ze dne 13.
2. 2023

Usnesením č. 3/2023 schvaluje:
k realizaci a financování akci – Výměna

zdroje tepla v objektu ZŠ a MŠ Mladá
Vožice – na základě smlouvy o dílo mezi
městem Mladá Vožice, IČ – 00252557 a
Tempoterm, spol. s. r. o., Hudečkova
1097/12, 140 00 Praha 4, IČ – 42726841,
4,823.615 Kč včetně DPH, akce
podpořena dotací z Operačního programu
Životní prostředí

Usnesením č. 4/2023 schvaluje:
k realizaci a financování akci – Pořízení

elektrovozidla N1 – město Mladá Vožice –
na základě kupní smlouvy mezi městem
Mladá Vožice, IČ – 00252557 a SAP spol.
s. r. o., Snět 24, IČ – 47543442, 2,383.700
Kč včetně DPH, akce podpořena dotací ze
Státního fondu životního prostředí 

Usnesením č.  5/2023 neschvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemkovou

parcelu č. 118/2 ostatní plocha-neplodná
půda o výměře 90 m2 v k. ú. Janov u
Mladé Vožice

Usnesením č. 6/2023 schvaluje:
prodat pozemkovou parcelu 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 komunikace Geo-
metrickým plánem č. 269-33/2020 vyho-

toveném dne 30. 10. 2020 Geodetickou
kanceláří Tábor spol. s r.o. do podílového
spoluvlastnictví Jany Heřmánkové (1/2) a
Jaroslava Heřmánka (1/4) oba bytem
Noskov 8 a Milana Heřmánka (1/4) , Zhoř
u Mladé Vožice 50 za celkovou kupní
cenu 41 377 Kč jako cenu obvyklou dle
znaleckého posudku Ing. Jiřího Vi-
tovského č. 762-6/2023 ze dne 11. 1. 2023

Usnesením č.  7/2023 schvaluje:
vzájemné darování: 
- pozemkových parcel katastru nemovi-

tostí č. 1196/2 o výměře 1382 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 1221/2 o
výměře 20 m2, ostatní plocha, ostatní ko-
munikace, č. 1221/3 o výměře 585 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č.
1221/4 o výměře 423 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 1227/4 o výměře
195 m2, ostatní plocha, ostatní komu-
nikace, č. 1227/5 o výměře 86 m2, ostat-
ní 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 m2,
orná půda, č. 1066/3 o výměře 1143 m2,
orná půda, č. 1066/5 o výměře 676 m2,
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 vlast-
nictví Jihočeského kraje za pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1174/1 o
výměře 6868 m2, ostatní plocha, silnice,
č. 1122 o výměře 5443 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 1344 o

výměře 212 m2, 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
m2, ostatní plocha, silnice a č. 1093 o
výměře 1615 m2, 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.  8/2023 schvaluje:
Smlouvu o zřízení zástavního práva

k nemovitostem mezi městem Mladá
Vožice, IČ – 0025557 a Českou republik-
ou, Ministerstvem pro místní rozvoj, IČ –
66002222, v rámci dotačního řízení pro-
jektu 2021 – B. j. 12 PB – PČB Mladá
Vožice, identifikační číslo EDS
117D064000203

Usnesením č.  9/2023 schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 2 dle

předloženého návrhu 
V Mladé Vožici dne 13. února 202
Starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

Místostarosta Tomáš Kukla

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města

Poplatníci daně z příjmů mají povinnost
podat daňové přiznání za rok 2022
nejpozději 3. dubna 2023. V případě, že
bude přiznání k dani z příjmů fyzických
osob podáno elektronicky, připadá konec
lhůty na úterý 2. května 2023. Občanům,
kterým přiznání zpracuje a podá daňový
poradce, končí lhůta pro podání tohoto
přiznání až 3. července 2023. V těchto
lhůtách je daň z příjmů fyzických osob
také splatná. 

I v letošním roce budou pracovníci
Finančního úřadu pro Jihočeský kraj,
Územního pracoviště v Táboře vybírat
daňová přiznání a poskytovat informace
potřebné pro jejich vyplnění v zasedací
místnosti Městského úřadu v Mladé

Vožici dne 22. března 2023 (středa) od
13.30 do 16.30 hodin. Tiskopisy
daňových přiznání k dani z příjmů fyz-
ických osob jsou na Městském úřadu
v Mladé Vožici k dispozici.
Připomínáme, že zde nebude možné daň
zaplatit v hotovosti, platbu lze provést na
pobočkách České pošty nebo bezho-
tovostním převodem na účet správce
daně č. 721-77627231/0710, variabilní
symbol rodné číslo poplatníka.

Poplatníci, kteří zvolí osobní odevzdání
daňového přiznání na Finančním úřadě
pro Jihočeský kraj, Územním pracovišti
v Táboře, mohou využít rozšířené úřední
hodiny. Územní pracoviště bude plně
otevřeno pro veřejnost

• od 20. března 2023 do 24. března 2023
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin 
úterý a čtvrtek 8:00 - 15:30 hodin 
pátek 8:00 - 14:00 hodin
• od 27. března 2023 do 3. dubna 2023
v pracovních dnech od 8:00 do 17:00

hodin
Finanční správa upozorňuje, že pokud

má daňový subjekt nebo jeho zástupce
zpřístupněnu datovou schránku, která se
zřizuje ze zákona, nebo zákonem ulože-
nou povinnost mít účetní závěrku
ověřenou auditorem, je povinen podat
daňové přiznání elektronicky. 

Více informací najdete na internetových
stránkách Finanční správy 

(www.financnisprava.cz).

Informace k podání daňového přiznání k dani z příjmů
fyzických osob za rok 2022

Pronajmu zahrádku
400m2

U Brodu, Mladá Vožice
informace 724 240 450


