
Město Mladá Vožice
Zápis

Ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice konaného dne 13. února 2023 v zasedací síni MěÚ
Mladá Vožice
Přítomno — 14 členů městského zastupitelstva - viz prezenční listina
Omluveni - Libor Mareš
Hosté -
Program:

l) Úvod a zahájení
2) Zpráva o činnosti Rady města Mladá Vožice
3) Zpráva z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Vožice
4) Zařazení akcí k realizaci a ňnancování:
a) Pořízení elektrovozidla NI - Město Mladá Vožice
b) Výměna zdroje tepla v objektu ZŠ a MŠ Mladá Vožice
5) Nemovitý majetek
6) Různé
7) Závěr

k bodu 1/
3. 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 František Smrčina a Kamil
Neufus - 12 pro, 2 se zdrželi. Dále starosta seznámil s návrhem programu jednání, uvedl, že v bodu
různé navrhuje projednat body navržené panem zastupitelem Liborem Marešem - 14 pro.

k bodu 2/
Starosta Mgr. Větrovský předložil zprávu o činnosti Rady města Mladá Vožice za období od
ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice (6. — 11. zasedání).
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 1/2023 - 14 pro, přijato usnesení Č. 1/2023

k bodu 3/
Předseda Finančního výboru jiří Fáček seznámil přítomné se závěry jednání výboru, který se sešel 13.
2. 2023. Výbor především doporučil ke schválení k realizaci a financování - Pořízení elektrovozidla
NI - Město Mladá Vožice, Výměna zdroje tepla v objektu ZŠ a MŠ Mladá Vožice, výbor vzal na
vědomí aktuální informace k probíhajícím dotačním řízením, vzal na vědomí výsledky inventarizace
města k 3 l. 12. 2022 a schválil závěry provedené kontroly.
Starosta poděkoval členům výboru i předsedovi za výbornou a aktivní práci.
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 2/2023 - 14 pro, přijato usnesení Č. 2/2023

k bodu 4/
Starosta přednesl návrh na zařazení akcí k realizaci a financování - Pořízení elektrovozidla N l - Město
Mladá Vožice, Výiněna zdroje tepla v objektu ZŠ a MŠ Mladá Vožice - akce připraveny, zrealizována
výběrová řízení na zhotovitele, provedena konzultace s dotačním orgánem o správnosti výběrových
řízení, akce dotačné podpořeny dotacemi se Státního fondu životního prostředí.
Starosta navrhl spojit hlasování o zařazení obou akcí do jednoho hlasování — bez připomínek.
Bez diskuze.
Hlasováno o usnesení Č. 3/2023 a 4/2023 - 14 pro, přijata usnesení Č. 3/2023 a 4/2023

k bodu 5/
W W

- Zádost podala přech. bytem z důvodu, že v loňském roce koupila
vedlejší mez. Jedná se o mez se dřevinami mezijejím pozemkem (118/1) a lesem města (116) u
obecní cesjy (1113/5) - v lokalitě v Janově směrem ke Stehlovům.

- Starosta uvedl, že pozemek navazuje na lesní pozemek v majetku města, proto rada navrhuje
záměr nezveřejňovat

Hlasováno o usnesení Č. 5/2023 - 14 pro, přijato usnesení Č. 5/2023



- Žádost koupi podala Jana a , a
, . , 39143 M7adá Vožice, kteří spoluvlastni' Cp. 8 v Noskově.

Jedná se o zaplocenou zahrádku u tohoto rodinného domu, kterou užívali takto už jejich
předkové. Zveřejnění záměru prodeje bylo schváleno zastupitelstven7 města a vyvěšeno na
úřední desce od 8.12 do 27.12.2022. Nyní se přistupuje k vlastnímu schválení prodeje 3
spoluvlastníkům.

Hlasováno o usnesení Č. 6/2023 - 14 pro, přijato usnesení Č. 6/2023

- Jedná se o vzájemné darování pozenůů pod silnicemi Jihočeského kraje a místními
komunikacenii vč. chodníků aj. pozen?ky ve vlastnictvi' núísta: silnice na Starou Vožici a
k Dubině a na průtahu městem (třída Y Vaniše, úl. J J z Bratřic po ulici Josefa Bricha).
Záměr vzájeniného darování byl schválen ZM a vyvěšen na úřední desce od 12.9. do
29. 9.2022. Po vypracování darovací smlouvy ze strany Jihočeského kraje se nynípřistupuje ke
schválení vlastní darovací smlouvy.

Hlasováno o usnesení Č. 7/2023 - 14 pro, přijato usnesení Č. 7/2023

- Starosta představil nutnost uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva v důsledku dotačních
podmínek na výstavbu pečovatelských bytů na Husově náměstL Jde o zcela obvyklý nástroj
dotačních orgánů

Hlasováno o usnesení Č. 8/2023 - 14 pro, přijato usnesení Č. 8/2023

celý bod 5 bez diskuze

k bodu 6/
- Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření, které zejména obsahuje tyto položky:
a) Zařazení k financování - VÝměna zdroje tepla v objektu ZŠ a MŠ Mladá Vožice
b) Zařazení k financování - Pořízení elektrovozidla N l - Město Mladá Vožice
C) Vracení poměrné části dotace - technická infrastruktura Pacovská - nebyly zkolaudovány

všechny nově vzniklé bytové jednotky
d) Zařazení prostředků za prodej pozemků
e) Převod akcí, které nebyly dokončeny v roce 2022 k financování v roce 2023
f) Darovací smlouva — pořízení zdravotní pomůcky
g) Zapojení zdrojů z předcházejících let - 32,771.427 KČ

Bez diskuze
Hlasováno o usnesení Č. 9/2023 - 14 pro, přijato usnesení č. 9/2023

- Starosta vyzval zastupitele Libora Hernu a Simonu Vandrovcovou k uvedení bodů, které
požadovali zařadit k projednání:

- Libor Herna - problematika chodníku na křižovatce ulic V. Vaniše a Trčkova
- Jaromír Dvořák - byl u jednání s dalšími aktéry, existuje studie, tu městská rada

neakceptovala z důvodu zásahu do parku. Akce bude řešena komplexně při opravě ulice V.
Vaniše v rámci opravy průtahu města

Bez návrhu usnesení

- Simona Vandrovcová - postoj města k případnému vstupu obchodního řetězce do města
- Starosta - v uplynulých 20 letech žádný řetězec neprojevil vstup do města. V minulém týdnu

se ozval zástupce Penny Market, bylo s ním jednáno. Pokud bude existovat konkrétní zájem,
město se věci bude věnovat

- Jaromír Dvořák - potvrdil slova starosty o dosud neprojeveném zájmu, konkrétní případné
zájem bude posouzen a projednán - potvrdil i zastupitel MUDr. Miroslav Smažík

- Starosta vyzval k případné formulaci a přednesení usnesení
Bez návrhu usnesení

- Libor Herna - výměna svítidel veřejné osvětlení za LED svítidla
- jiří Fáček - k obnově svítidel dochází průběŽně



- Simona Vandrovcová - zda by mohl být znám harmonogram jednání zastupitelstva

- Starosta - zastupitelstvo se schází v cyklech dle zákona, a zejména potřeby. Vždy reaguje na
aktuální potřeby města - výsledky dotačních řízení

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hodin
V Mladé Vožici dne 13. 12 2023

starosta M . Jaroslav Větrovský 'stostarosta Tomáš Kukla
Ověřovat é zápisu:

František Smrč
KamilNeau


