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Vodné a stočné pro rok 2018

Vedení města přeje všem občanům města i jeho místních částí
šťastný a úspěšný rok 2018

Na posledním jednání zastupitelů v roce
2017 došlo samozřejmě také, kromě
jiného, ke schvalování ceny za vodu v roce
2018. Jde tedy o stanovení ceny vodného a
stočného pro rok 2018. Opětovně
připomínáme, že zastupitelé mají při
rozhodování velmi omezený prostor. Cena
je totiž téměř určena tzv. finanční analýzou,
kterou bylo město povinno přijmout při
přijetí dotace na opravu čistírny odpadních
vod. Porušení finanční analýzy znamená
vracení poměrně významné části dotace.
Cenotvorba je dále nastavena tak, aby
vytvářela dostatek finančních prostředků
pro obnovu, rozvoj a provoz

vodohospodářské infrastruktury. Zde je
nutno velmi důrazně připomenout, že ap-
likací vlastnického modelu provozování,
tedy prostřednictvím Vožické majetkové s.
r. o. je zajištěno, že město jako majitel in-
frastruktury disponuje i vzhledem ke stále
přijatelným cenám dostatkem prostředků
na provoz, obnovu i případný rozvoj
vodovodů a kanalizací. To, že v systému je
dostatek prostředků ovlivňuje příkladné
hospodaření Vožické majetkové, její velmi
malý a tudíž i levný aparát, a zároveň také,
a to zejména, absolutní kontrola nad kaž-
dou korunou. Je konec, již několik let,
neprůhledným kalkulacím a v řádcích

schovaných zisků. Ve stručnosti je možno
říci, že roční inkaso za vodné a stočné činí
cca 5 mil Kč. Zhruba polovina, tedy cca 2,5
mil Kč je nutno počítat na provozní výdaje,
zbývajících 2,5 mil Kč tvoří prostředky na
obnovu, investice a rozvoj
vodohospodářské infrastruktury. 

Výpočet ceny:
Cena dle FA vodné -  38,78 – 38,80

(přeindexováno z 37,95 dle FA). Možno 
90 % z FA – tedy 38,80 – 3,80 – 35 Kč 

Cena dle FA stočné - 27,27 – 27,30
(přeindexováno z 26,69 dle FA). Možno 
90 % z FA – tedy 27,30 – 2,70 – 24,60 –
zaokrouhleno na 25 Kč

Orgány města rozhodly na podzim 
uplynulého roku o dvou poměrně 
zásadních systémových změnách, které
ovlivní životy občanů města. Jedna z nich
vstoupí v platnost, respektive vstoupila v
platnost již k 1. 1. 2017, druhá bude
připravována postupně v roce 2018. 

Změnou, která tedy od začátku roku
2018 platí, je úplný zákaz hazardu ve
městě. Tento zákaz je realizován
prostřednictvím obecně závazné vyhlášky
města, kdy tato vyhláška byla městskými
zastupiteli jednohlasně schválena. Ve
městě tedy již nebudou moci být v
provozu výherní hrací automaty, video lo-
terie, ale nebude možná ani realizace živé
hry. Některým výherním hracím
automatům končí povolení k provozování
v průběhu roku 2018, proto dojde zřejmě k
jejich útlumu postupně, právě dle platnosti
příslušných povolení k jednotlivých
přístrojům. V této souvislosti je nutno
zmínit, že nejde o žádné objevování
Ameriky, ale podobná opatření byla přijata
již ve spoustě měst a obcí v republice.

Městu způsobí tento zákaz výpadek v
rozpočtu města ve výši cca 1 mil Kč, ale
zastupitelé jednoznačně upřednostnili so-
ciální aspekty nad finančními výnosy. 

Druhou zásadní změnou, jež by měl rok
2018 přinést, je zavedení nového systému
odpadového hospodářství, který pracovně
nazýváme „od dveří ke dveřím“. Motivací
k úvaze o zavedení nového pokrokového
systému je blížící se možný konec sklád-
kování tzv. směsného komunální odpadu,
tedy zjednodušeně řečeno odpadu z popel-
nic. Snahou je tedy co největší objem
odpadů vytřídit a směsný komunální
odpad postupně téměř vytlačit. Proto
město chce poskytnout pro třídění ty 
nejlepší podmínky. Každý zájemce obdrží
domů popelnici (zdarma) na plast, papír a
bio odpad. Ty mu budou dle svozového
plánu a dle samozřejmě potřeb vyváženy
přímo od domu. Samozřejmě se plánuje
regulovat četnost svozu směsného 
komunálního odpadu, tedy popelnic s 
domovním odpadem. Současná separační
místa zůstanou samozřejmě zachována. V

současné době probíhá dotační řízení na
pořízení nádob pro třídění odpadů. K 
zavedení systému uspořádá město
veřejnou debatu, a to po známosti
výsledku dotačního řízení. 

Dvě důležité změny

Nová provozní
doba sběrného

dvora
Město Mladá Vožice upravilo dobu

otevření sběrného dvora v ulici
Táborská v Mladé Vožici pro
občany města a majitele rekreačních
nemovitostí na území města
následovně: 

Středa: 12 - 17 hodin 
Pátek: 14 - 17 hodin
Sobota: 8 - 11 hodin
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Program kina
LEDEN

- Schválila Smlouvu o spolupráci při
likvidaci odpadů mezi městem a EKO-PF
- likvidace tuků a potravinářských olejů 

- Schválila příkazní smlouvy mezi
městem a TAREKA - organizace
výběrových řízení na akce - parkoviště v
Doudlebské ulici, zateplení sálu Záložna 

- Schválila podání žádostí o dotace z
programů Jihočeského kraje - obnova
křížů a božích muk Mladá Vožice,
výměna střídaček na fotbalovém hřišti 

- Schválila vítěze veřejné zakázky -
parkoviště v Doudlebské ulici - firma
Daich

Rada města Mladá Vožice na 85. zasedání
(13. prosince) mimo jiné projednala:

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

6.1. 16.30,19.30

8 HLAV ŠÍLENSTVÍ

Životopisný česko-slovenský film

7.1. 16.30,19.30

AUTA 3

Animovaná rodinná komedie v českém

znění 

13.1. 16.30,19.30

PO STRNIŠTI BOS

Nový český film

14.1. 16.30,19.30

MŮJ ŽIVOT CUKETKY

Animovaný rodinný film Francie a

Švýcarska v českém znění

20.1. 16.30,19.30

MILADA

České životopisné historické drama

21.1. 16.30,19.30

JÁ PADOUCH 3

Animovaný rodinný film USA v českém

znění

27.1. 16.30,19.30

ZAHRADNICTVÍ : DEZERTÉR

Nový český film

28.1. 16.30,19.30

POLIBEK OD BEATRICE

Francouzské drama  s titulky

Dejte vale počítačovým hrám a 
zahrajte si společenské hry!

Moderní deskové hry zažívají velký
rozkvět a staly se fenoménem současné
doby. Od ledna 2018 si i u nás v knihovně
můžete půjčit deskové hry pro zpestření
vašeho volného času. V nabídce jsou např.
tyto hry – Krycí jména, Carcassonne-Star
Wars, Krysáci, Dobble, AZ kvíz junior,
Lovci mamutů. Máte možnost si je zahrát
přímo v knihovně nebo si je půjčit domů.
Jsou určeny pro všechny věkové kategorie.

Výpůjční doba je 14 dní a na

registrovaného čtenáře bude půjčena vždy
jen jedna hra. Další informace vám rády
poskytneme osobně, případně je najdete v
knihovním řádu. Pokud poroste zájem ze
strany veřejnosti, tak poroste i nabídka her.

Hry jsou v dnešní době drahé a
zapůjčením mají čtenáři skvělou možnost
si je vyzkoušet. Všechny spojuje jedna
důležitá věc, kterou je zábava.

Všem našim čtenářům, návštěvníkům a
příznivcům přejeme do nového roku
mnoho úspěchů a také trochu času na 
dobrou knihu.

Novinka v městské knihovně

Město Mladá Vožice informuje:
- Výsledky výběrového řízení na akci – Komunikace a parkoviště Doudlebská:
1. Daich spol. s. r. o. - 4,850.331,46 Kč
2. Strabag a. s. - 4,888.480,03 Kč
3. Hora s. r. o. - 4,940.480 Kč
Nabídky k řízení dodaly 4 firmy, ceny jsou uvedeny včetně DPH.
- Do nového roku přechází několik stavebních akcí, které nebyly v roce 2017 

zrealizovány:
1. Přestupní terminál Husovo náměstí – téměř jsou dokončeny povrchy komunikací

a chodníků. Snahou města bude v průběhu ledna zahájit předčasné užívání stavby, tedy
dopravního terminálu, zatím bez sociálního zázemí. Budova bude dokončena v jarních
měsících, jakmile to povolí povětrnostní podmínky

2. Zateplení bytových domů čp. 379, 380 a 111 – z větší části je hotovo zateplení ob-
vodových stěn budov. Rozpracovány jsou nové otopné soustavy a kotelny v čp. 379 a
380. Město - investor akce projevuje zásadní nespokojenost s tempem prací 

3. Voračické předměstí – hotova je obnova vodovodu a kanalizace, dále opěrná zeď
vymezující hlavní silnici od nového nástupu na chodník ke hřbitovu. Zbývá tedy
dokončit kabelizaci vedení NN (město není investorem, tím je E.ON) a následně zre-
alizovat finální povrchy komunikací 

- Ihned po zjištění o poničení Kaple Na Hradě podal starosta trestní oznámení na
neznámého pachatele. Skutečně, některé jevy jsou naprosto nepochopitelné a hloupost
nebetyčná 

Z klubu
První setkání klubu důchodců je 9. ledna

od 14.00 hod. v zasedací místnosti. 
30. ledna jedeme opět do divadla Pod 
Palmovkou na hru Edith a Marlen.
Odjezd bude v 8. hod. od zámku. Divadlo
začíná v 10.0 hod. a předpokládaný konec
kolem 13.0 hod. Od divadla jsme dostali
nabídku na březen, na hru "Zamilovaný
Shakespeare". Na prvním sezení klubu o
tom budeme jednat.

Upozorňujeme podnikatele, kteří měli
smlouvu s Městem Mladé Vožice o
využití systému zavedeného obcí pro
nakládání s komunálním odpadem, že
její platnost skončila k 31. 12. 2017 a je
třeba s městem uzavřít smlouvu na nový
rok 2018. Poplatek 2800 Kč+ 21 %
DPH/1 popelnici o objemu 110-120 litrů

zůstává stejný a byl schválen radou
města dne 29. 11. 2017. Sepsání
smlouvy zajišťuje během měsíce ledna
2018 

Ing. Blanka Malinová, 
e-mail: zivotni@mu-vozice.cz, 
mobil 606 611 022, 
telefon 381 201 913.

Upozornění podnikatelům
- smlouvy na rok 2018
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Přeji s příchodem nového roku 2018

všem občanům města Mladá Vožice

hodně zdraví a elánu, aby mohli

uskutečňovat všechny své sny, záměry a

přání a chtěla bych poskytnout několik

informací k odpadovému hospodářství.

Nabídka tašek na třídění odpadů v
domácnosti

Občané města si mohou na radnici
vyzvednout zdarma sadu 3 tašek na třídění
komunálního odpadu ve své domácnosti –
sada se skládá ze 3 ks tašek – žluté (plas-
ty), zelené (sklo) a modré (papír) – o
objemu 20 litrů nebo 40 litrů. Město je za-
koupilo od společnosti EKO-KOM a.s. a
nabízí je občanům, kteří o ně projeví zá-
jem, zdarma. Každá domácnost má nárok
na 1 sadu tašek o velikosti dle počtu členů
domácnosti. Sady jsou k odběru na
stavebním úřadu MěU Mladá Vožice u
Ing. Blanky Malinové, e-mail: zivot-
ni@mu-vozice.cz, mobil 606 611 022,
telefon 381 201 913.    

Výsledky soutěže ve třídění odpadů  
V Jihočeském kraji zdomácněla tradiční

hlavní soutěž pod názvem „Jihočeši třídí
odpady“. Vedle ní byly vyhlášeny
výsledky 4. ročníku doplňkové soutěže
“Jihočeský okresní odpadový přebor“. 

V tomto přeboru se naše město umístilo
na 14. místě z celkem 102 obcí a měst
táborského okresu, což je pěkný výsledek.
Na prvních třech příčkách se umístnily
Roudná, Nasavrky a Vlčeves.

A v kategorii obcí od 2000 do 7000 oby-

vatel v soutěži „Jihočeši třídí odpady“ z
celého Jihočeského kraje jsme se umístili
též na 14. místě z celkem 36 zúčastněných
obcí, přičemž na prvních třech místech
jsou Trhové Sviny, Křemže a Chýnov.
Takže jen tak dál, ať si tyto příčky
udržíme nebo si je ještě vylepšíme.

Sběr upotřebených rostlinných olejů
Od nového roku 2018 má město

uzavřenu novou smlouvu na sběr
upotřebených rostlinných olejů z domác-
ností s firmou EKO-PF s.r.o. z Hlincovy
Hory u Českých Budějovic. Tato firma
dodá 2 ks zelených kontejnerů o obsahu
240 litrů, do kterých se budou moci
odkládat upotřebené oleje z domácností v
uzavřených nádobách-např. PET-lahví. 

Jeden kontejner bude umístěn ve
sběrném dvoře v ulici Táborská a druhý 

na dvoře Městského úřadu. Žádáme
občany, aby použité oleje takto odevzdá-
vali a nelili je do kanalizace nebo ko-
munálních popelnic. 

Zpětný odběr pneumatik - jak to
vlastně funguje ?

Pneumatika není komunální odpad a její
likvidaci platí občan již v ceně zak-
oupeného produktu. Proto je žádoucí, aby
pneumatika byla co nejkratší cestou
vrácena zpět výrobci a nekončila jako
odpad na sběrném dvoře či dokonce jako
černá skládka.

Jistě již víte, že obyvatelé obcí a měst
mají možnost staré pneumatiky odevzdat
bezplatně, v rámci zpětného odběru, na

místě prodeje – tedy v pneuservisu a 
autoservisu, a to bez ohledu na značku či
místo jejich nákupu. Je potřeba začít tuto
možnost plně využívat a tím ulehčit
především obecním pokladnám.
Pneuservisy, autoservisy a místa prodeje
pneumatik jsou přirozená místa sběru –
nikoliv ale sběrné dvory. 

Jako autorizovaný kolektivní systém or-
ganizující svoz a likvidaci pneumatik fun-
guje nezisková společnost s ručením
omezeným ELT Management Company
Czech Republic (Eltma), která zapojeným
firmám umožňuje plnění povinností
zpětného odběru pneumatik v České 
republice. Financování samotného systé-
mu je zajištěno účastnickým poplatkem.
Svoz a likvidace je v rukou zpracovatelů,
vybraných na základě výběrového řízení.
Pneumatiky jsou sváženy z jednotlivých
sběrných míst a převáženy ke zpracování.
Odpadové pneumatiky jsou následně
využívány jak materiálově (izolační
desky, povrchy sportovišť, tlumící pod-
ložky pod koleje, náhrady za kovové 
poklopy, atp., tak také energeticky. Info o
sběrných místech najdou občané na:

http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu 
nebo www.eltma.cz v sekci 

Sběrná místa. 
Bezplatným využíváním těchto míst by

občané ušetřili městskému rozpočtu 
4-7000 Kč (1450 Kč+21 % DPH za 
1 tunu), které průměrně platí ročně za
likvidaci firmě SH Drtiče s.r.o. v
Drhovicích, kam je vozíme na vlastní
náklady.

Životní prostředí informuje

Husovo náměstí se již rýsuje do konečné podoby..



Níže uvedený text vyšel v
Informačním zpravodaji Svazu měst
a obcí. Jde o reakci a upozornění na
téma šikany měst a obcí různými
Černými, Kovaříky a dalšími. Jedná 
o popis kontroly cenotvorby vodného
a stočného. Celá věc je u soudu. 
O výsledcích budeme informovat.

Vážené paní kolegyně starostky,
vážení páni kolegové starostové, 

dovoluji si využít možnosti publikovat
na stránkách našeho „insu“ a podělit se
s vámi všemi o zkušenost, kterou si
závěrem dovolím zobecnit. Krom svého
senátního mandátu působím již čtvrté
volební období na radnici třítisícového
městečka Mladá Vožice v Jihočeském
kraji. Troufám si tedy tvrdit, že jsem již
celkem zkušeným a letitým komunál-
ním politikem a hned mě tak něco
nepřekvapí. Ale stalo se. Jako město 
realizujeme vlastnický model provo-
zování vodohospodářské infrastruktury,
a to prostřednictvím „eseróčka“, jež je
stoprocentně vlastněno městem. Cena za
jeden kubík vody osciluje okolo 60ti Kč,
roční inkaso za vodné a stočné činí cca
5 mil Kč. Z těchto 5ti mil Kč generu-
jeme cca 2 – 2,5 mil Kč do obnovy, rein-
vestic a investic do vodohospodářského
majetku města. Cena vody je defacto
fixována tzv. finanční analýzou vývoje
vodného a stočného, kterou jsme přijali
v rámci dotačního řízení na intenzifikaci

čistírny odpadních vod. Ceny z této
analýzy jsou pro nás závazné a při jejich
porušení může dojít k vracení značné
části dotace. V lednu se na kontrolu
cenotvorby ohlásil Specializovaný
finanční úřad České Budějovice, kdy
kontrolní tým vedl Adolf Černý.
Dvoučlenný kontrolní tým naše město
několikrát navštívil, kontroloval snad
všechny možné i nemožné dokumenty.
Nemusím zdůrazňovat, že na investice
se podívat kontroloři nešli, praktické
věci je vůbec nezajímaly. Když pominu
hloupé vtipy a laškování o výši pokut,
jakou nám mohou „natřít“, překvapila
nás i jistá arogance a nadřazenost
kontrolorů. Po několika dnech inten-
zívního kontrolování přišel závěr.
Výsledná cena za vodu je správná, niko-
mu nebyla způsobena jakákoliv škoda,
nikdo se neobohatil, nebyla vyvedena
ani koruna na dividendách mimo repub-
liku (že by právě toto bylo špatně?).
Přesto dostáváme pokutu 20.000 za
spáchání správního deliktu, protože v
kalkulacích ceny jsme v jednom řádku a
položce nedodrželi regulaci dle jakéhosi
Věstníku Ministerstva financí (je naší
chybou, že jsme nevěděli o jeho existen-
ci). Tedy žádná kontrola systému,
smysluplnosti výdajů, výše obnovy. Ne.
Přesně v duchu: „ale soudruhu, my dnes
kontrolujeme nástěnky“. Samozřejmě
jsme podali odvolání, ale úřednice

Gjuričová a Strnadová se nám vysmály.
Nutno říci, že vedoucí pracovníci
Finanční správy nám dali za pravdu,
tedy že jsme principiálně vůbec nic ne-
spáchali, ale s „ouřady“ ze Specializo-
vaných finančních úřadů se nedá nic
dělat, anebo že by je snad vůbec nikdo
neřídil a oni se vůbec nikomu nezod-
povídali? Kolegyně a kolegové, na naše
obce a města se takovýchto nájezdů
novodobé inkvizice (my máme
zkušenosti se Specializovaným
finančním úřadem a Státní energetickou
inspekcí) valí čím dál tím více.
Kontroloři si počínají stále více nadutě a
agresivně. My, starostové a komunální
politici přeci nejsme žádní
potencionální korupčníci či neschopové,
aby nad námi muselo bdít moudré oko
státního orgánu. My se přeci kontrolám
nebráníme, ale smysluplným a korekt-
ním. Vyzývám nás všechny k „odboji“
proti různým Černým, Kovaříkům (šéfík
Černého) a dalším podobným. Na naší
práci pro rozvoj měst a obcí
potřebujeme klid a pohodu. Pojďme se
stálým, ale hlavně neproduktivním a
multiplicitním kontrolám a zbytečným
„buzeracím“ postavit. Jsem připraven se
vašimi podněty ihned velmi intenzívně
zabývat. 

Mgr. Jaroslav Větrovský, 

starosta města Mladá Vožice, 

senátor za volební obvod 13

Kontrola Specializovaného finančního úřadu

Do roku 2018 vstupuje naše město se
schváleným rozpočtem, nemusí být
tedy vystaveno hrozbě případného
rozpočtového provizoria. Každý
rozpočet by asi měl cosi sdělit o 
prioritách vedení té které organizace.
Jaké tedy sdělení říká rozpočet města?
Na velmi konzervativně a rozpočtově
opatrně nastavené příjmy – daňové a
vlastní, jsou naplánovány provozní 
výdaje. Jedná se o mandatorní výdaje
města tak, aby mohlo plnit základní a
nezbytné veřejné služby. V manda-
torních výdajích jsou obsaženy
příspěvky škole a školce na jejich
provoz, financování městské knihovny,
kina, památníku, sportovišť. Dále 
závazné výdaje řeší provoz hasičů,
veřejného osvětlení, zimní údržby 
komunikací a chodníků. Samozřejmě
také fungování úřadu, svoz komunál-
ního odpadu, systém separování
odpadů. Když od součtu konzervativně
nastavených příjmů odečteme manda-

torní výdaje, vyjde nám výše tzv.
investiční rezervy, což je v podstatě
přebytek příjmů nad výdaji. Ten je
naplánován pro rok 2018 ve výši cca 23
mil Kč. Tyto prostředky budou
používány, stejně jako v minulých
letech, na spolufinancování akcí, na
něž získáme dotace, či na akce, které
budou hrazeny přímo z rozpočtu města,
protože na ně dotace nelze získat.
Domníváme se, že právě výše
investiční rezervy říká o filozofii
správy města mnohé. Ano, pokud exis-
tují podmínky a vůle zastupitelů je jas-
ná, investujme do obnovy majetku,
jeho reinvestic či investic. To je přeci
pro budoucnost města velice důležité. 

Jaké akce jsou v přípravě? Již
zařazeno je zkapacitnění kanalizace v
Ronovské ulici, rovněž připravena k re-
alizaci akce je výstavba nového
velkokapacitního parkoviště v
Doudlebské ulici. Víme, že nám byla
schválena dotace za zateplení a

pořízení rekuperační jednotky pro sál
Záložna. Podánu máme žádost o dotaci
na pořízení nového topení ve školce,
čekáme na výsledky dotačního řízení
na vybudování nových odborných
učeben v půdních prostorech II. stupně
ZŠ. Z infrastrukturních projektů
připravujeme k realizaci i financování
opravu ulice 28. října. Zahájit bychom
chtěli výstavbu technické infrastruktu-
ry pro nové stavební pozemky –
Sluneční, II. etapa. Dále bude provede-
na komplexní oprava městského domu
– stará pošta, dalším záměrem je stavba
kamenného chodníku okolo kostela.
Dokončíme chodníky v ulici J. J. z
Bratřic a v případě zájmu obyvatel
činžovních domů v ulici 17. listopadu
zvelebíme jejich okolí. Další akce
budeme průběžně připravovat. Tedy i
po loňském, zřejmě investičně
rekordním a těžko překonatelným
rokem, bude investiční činnost ve
městě pokračovat. 

Rozpočet města 2018
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D-TOUR - cestovní kancelář
tř.9.května 2886 (OD DVOŘÁK), 390 02 Tábor, tel. 381 251 725, dtour@dtour.cz, www.dtour.cz

SLOVENSKÉ A MAĎARSKÉ TERMÁLNÍ LÁZNĚ 
autokarem z Tábora

Velký Meder 
28.4.-5.5.2018 penzion GYÖRY 7 nocí s polopenzí 6990,-
24.5.-27.5.2018 KARMON PARK 3 noci bez stravy 2750,-
28.9.-1.10.2018 hotel THERMÁL 3 noci s polopenzí a vstupy  4850,-
6.10.-10.10.2018 penzion GYÖRY 4 noci s polopenzí 4590,-

Podhájska
12.5.-19.5.2018 penzion QUATRO 7 nocí se snídaní 5350,-
16.6.-23.6.2018 penzion QUATRO 7 nocí se snídaní 5350,-
8.9.-15.9.2018 penzion QUATRO 7 nocí se snídaní 5350,-

Maďarsko – Bükfürdö
11.3.-15.3.2018 hotel RÉPCE GOLD 4 noci s polopenzí a vstupy 6290,-
11.4.-15.4.2018 hotel RÉPCE 4 noci s polopenzí a vstupy 5690,-

Odjezdy: Mladá Vožice, Tábor, Planá n.L., Soběslav, Veselí n.L., Č.Budějovice, Třeboň

Jubilanti
prosinec 2017

70 let 
Jaroslav Prucek

Mladá Vožice
Karel Němeček

Mladá Vožice
Věra Vaněčková

Chocov

75 let
Jaroslava Pošustová

Chocov 
Anežka Branžovská

Mladá Vožice

80 let 
Jaroslav Jelínek

Mladá Vožice
Drahomíra Zdeňková

Krchova Lomná
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Informace pro občany:
V souvislosti s blížící se volbou

prezidenta republiky, která se
uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna
2018, si dovolujeme upozornit na
možnost požádat o objednání
okrskové volební komise přímo do
domácnosti. Tato služba je určena
starším spoluobčanům a občanům se
zhoršenou pohyblivostí.  Případní zá-
jemci o zprostředkování volby do
přenosné hlasovací urny se mohou in-
formovat na telefonním čísle: 381
201 917 (Růžičková), 381 201 918
(Novotná). Možnosti objednat si tyto
služby můžete využít již od 8. 1. 2017
na Městském úřadu v Mladé Vožici.

Dle zákona: „Volič může požádat ze
závažných, zejména zdravotních
nebo rodinných, důvodů obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územ-
ním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.“

Volby prezidenta
republiky 2018

Z pátku na sobotu, 15. a 16. prosince
došlo k posprejování Kaple. Šokovalo
nás to, zvláště, že se to stalo za 22 let
působení Sdružení na záchranu Kaple
poprvé. Majitel Kaple - MÚ a Sdružení
vynaložily nemalé finanční prostředky
na záchranu dominanty našeho města.
Co úsilí bylo zapotřebí sehnat potřebné
peníze. Sbírkou, konáním koncertů,
shánění sponzorů.   Uvědomuje si
vandal, či vandalové, kolik financí bude
zapotřebí na odstranění barvy z fasády a
co by se za ty peníze dalo provést,
zvláště zpevnění ochozu kolem Kaple.
Léčí si tito vandalové svoje mindráky
tímto způsobem? Je smutné, že právě
kulturní památky na to doplácí. V
loňském roce byla také vykrádána
kasička v Božím hrobě. Je mi velice líto,
že na rekonstrukci přispívali senioři,
kteří si tzv. utrhli od úst, aby pomohli, a
peníze byly zneužity. 

H. Trejbalová, předsedkyně Sdružení

Komu vadí
zrekonstruovaná

Kaple?
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Usnesení z 22. zasedání

Zastupitelstva města Mladá Vožice,

konaného dne 

11. 12. 2017 v zasedací místnosti

města Mladá Vožice

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

Usnesením č. 83/2017 schvaluje:
zprávu o činnosti Rady města

Mladá Vožice od 21. zasedání Zas-
tupitelstva města Mladá Vožice 

Usnesením č. 84/2017 schvaluje:
zprávu o činnosti Kontrolního

výboru Zastupitelstva města Mladá
Vožice dle předloženého návrhu 

Usnesením č. 85/2017 schvaluje:
Protokol z kontroly Finančního

výboru Zastupitelstva města Mladá
Vožice ze dne 11. 12. 2017  

Usnesením č. 86/2017 schvaluje:
cenu vodného a stočného pro rok

2018 následovně:
vodné - 35 Kč/1 m3
stočné - 25 Kč/1 m3
Ceny jsou uvedeny bez DPH

Usnesením č. 87/2017 schvaluje:
Střednědobý výhled rozpočtu

města Mladá Vožice pro roky 2019 –
2020 dle předloženého návrhu

Usnesením č. 88/2017 schvaluje:
rozpočet města Mladá Vožice na

rok 2018 jako přebytkový, součástí
rozpočtu je rozpočet sociálního
fondu v částce výdajů 274.400 Kč,
rozpočet fondu VHM v částce
výdajů 1,791.459,-Kč.

a) schvaluje:
příjmy celkem v částce 70.324.661

Kč,
z této částky tvoří 42,494.000 Kč

příjmy daňové
13,257.000 Kč příjmy nedaňové
14,573.661 Kč zařazené transfery
b) schvaluje výdaje celkem v

částce
58.165.400 Kč,
z této částky tvoří 35.204,125 Kč

výdaje na provoz a údržbu
2,264.466 – zařazené investiční

výdaje 
20,696.809 Kč rezerva k

rozpuštění do výdajů    
c) schvaluje  financování v částce
- 12,159.261 Kč (splátky úvěrů) 

d) schvaluje závazné ukazatele:
4.878.000 Kč příspěvek na provoz
PO Základní škole a Mateřské škole
Mladá Vožice (součástí jsou odpisy
478.000,- v částce Kč)

e) schvaluje:
Pravidla provádění rozpočtových

opatření ze dne 24. 11. 2017 včetně
delegování pravomocí k provádění
rozpočtových opatření v obdobích
mezi zasedáními zastupitelstva na
Radu města Mladá Vožice v následu-
jícím rozsahu:

- Provádění změn rozpočtu, aniž by
se měnil celkový objem rozpočtu, tj.
přesun mezi paragrafy, čerpání
rozpočtové rezervy, do výše 500 tis.
Kč včetně na jednotlivé rozpočtové
opatření. 

- Rozpočtové změny v částkách
vyšších může rada města provádět
jen v případech:

- Přijetí a realizace účelově poskyt-
nutých prostředků, vypořádání a
upřesnění výše transferů

- Plnění dle uzavřených smluv,
přesuny prostředků z investic na
provozní výdaje a naopak v rámci
schváleného rozpočtu

- Provádění nutných výdajů k
odvrácení škod, prevencí havárií,
řešení živelných pohrom, dále když
včasné provedení úhrady je vázáno
penalizací, zařazení příjmu a výdaje
daně z příjmů právnických osob,
které se pouze proúčtovává

- Úhrady pokut, penále z
rozhodnutí nadřízených orgánů a
další nutné výdaje, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a
má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován.

- Úhrady výdajů, které byly v
předcházejícím roce součástí
schváleného rozpočtu, ale nebyly
uhrazeny a přecházejí do roku násle-
dujícího

Usnesením č. 89/2017 schvaluje: 
prodej pozemku parcela č. v KN

16/1 zahrada o výměře 38 m2  Ing.
Pavle Neradové, Janov 18, 391 43
Mladá Vožice za kupní cenu 7 870,-
Kč dle znaleckého posudku Ing.
Jiřího Vavrušky (sepsání kupní sm-
louvy hradí prodávající, znalecký
posudek, správní poplatek za vklad
do KN a daň z nabytí nemovité věci
hradí kupující) 

Usnesením č. 90/2017 schvaluje: 

zveřejnění záměru prodat pozemek
parcelu č. v KN st. 75 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 50 m2 v
k. ú. Noskov a obci Mladá Vožice

Usnesením č. 91/2017 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemek

parcelu č. v KN 1091/2 ostatní
plocha-zeleň o výměře 138 m2 v k.
ú. Stará Vožice a obci Mladá Vožice
oddělenou dle Geometrického plánu
č. 130-75/2017 ze dne 1. 11. 2017
vyhotoveného Geodetickou
kanceláří s. r. o. Tábor od pozemku
parcely č. v KN 1091/2 o výměře
316 m2 v k. ú. Stará Vožice

Usnesením č. 92/2017 schvaluje:
zveřejnění záměru prodat pozemek

parcelu č. v KN 1091/18 ostatní
plocha-zeleň o výměře 92 m2 v k. ú.
Stará Vožice a obci Mladá Vožice
oddělenou dle Geometrického plánu
č. 130-75/2017 ze dne 1. 11. 2017
vyhotoveného Geodetickou
kanceláří s. r. o. Tábor od pozemku
parcely č. v KN 1091/2 o výměře
316 m2 v k. ú. Stará Vožice

Usnesením č. 93/2017 neschvalu-
je:

Žádost Mgr. Petra Smejkala- Ad-
vokátní kancelář Kříženecký a
partneři, s. r. o. – prodloužení
termínu dokončení zateplení
obytných domů čp. 379, 380, 111 –
zhotovitel EUbuilding a. s., IČ -
24179876

Usnesením č. 94/2017 bere na
vědomí:

Připomínky ke změně č. 1
Územního plánu města Mladá
Vožice – Q2 Energie s. r. o., Milan
Kadlec, V Suchdoci 502

Usnesením č. 95/2017 schvaluje:
Podání správní žaloby na Speciali-

zovaný finanční úřad, Nábření Kpt.
Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 ve
věci udělení pokuty v realizaci cen-
ové kontroly (20.000 Kč) č. j.
119840/17/4422-20732-303570 -
Vožické majetkové s. r. o., upatnění
nákladů řízení a jejich regresivní
uplatnění po žalovaném 

V Mladé Vožici dne 11. prosince
2017

starosta Mgr. Jaroslav Větrovský

místostarosta Václav Slabý

Usnesení zastupitelstva města Mladá Vožice
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Milí příznivci

divadla a hlavně

Voživotu!

Vítám vás
všechny u
prvního Drbníku
roku 2018. Jistě
jste si vy,
pravidelní čtenáři
Vožičanu a
n a š i c h
divadelních plků
všimli, že
p r o s i n c o v ý

článek byl takový podivný až nelogický.
No, bylo to totiž tím, že se nějakým
záhadným způsobem objevil Drbník z
roku 2016, takže aktuální informace
vlastně nebyly aktuální, ale rok staré. Rád
bych se za to omluvil, ale neudělám to,
protože chyba tentokrát nebyla na straně
mojí a mého počítače, ale tam, kam jsem
to posílal. Ale nebojte se, kousky, které se
dají použít, vám sem dávám teď a ty, které
ne, jsou už v propadlišti dějin. Takže: Co
bylo a nevyšlo……

Minulý měsíc jsem slíbil, že vás nechám
nakouknout trochu pod pokličku zkoušení
naší nové hry. Je to i účelové, protože jak
mne, tak i kolegů se přátelé divadla ptají,
co to bude bude, jak to bude, kdy to bude?

Kdo sleduje Voživot od začátku, ví, že
jsme každou hrou zabrousili do jiného di-
vadelního žánru. Hráli jsme pohádku pro
děti – Loutky na scénu, pohádku pro
dospělé – Stvoření světa, českou klasiku –
Moje sestra Maryša, světovou klasiku –
Ham-let, kabaret – Jak se nezbláznit, de-
tektivku – Krysí dům, a proto jsme se
rozhodli, že zkusíme zase něco nového.

A protože se počet zkoušejících kolegů
zredukoval na pět, přemýšleli jsme s au-
torkou, co že to vymyslíme. A najednou,
jako blesk ze zataženého nebe...Klauniá-
da. Tedy hlavně pohybové divadlo. Po
martýriu vymýšlení příběhu a obsazení
jsme tedy soubor seznámili s výsledkem.
A nastalo zděšení, alébrž stěžejní role hra-
jí Jarda a Vlastička a jakmile uslyšeli po-
hybové divadlo, upřímně se vyděsili.
Zvlášť Jaroušek koukal jako bejk do vařící
vody a dokonce se neúspěšně pokoušel
předstírat náhlou, dlouhodobou indispozi-
ci…... což mu neprošlo.

Ještě snad mohu prozradit, že se vás
pokusí pobavit kromě obou zmiňovaných,
Pavla, Řezanka a Olda. A poprvé v historii
Voživotu do režisérského křesla neusedne
Káča, ale člověk, který byl od začátku po-
važován za outsidera, byly mu svěřovány
jen drobné, nenáročné úkoly a pomocné
práce. Ale za jeho prostinkým, skromným
zjevem a vystupováním, dříme nezměrná
inteligence, hraničící až s genialitou. Nu,
co bych vás dlouho napínal, rád jsem se
tohoto těžkého úkolu ujal.

Také se docela dost množí dotazy, kdy že
tedy bude premiéra. Podle toho, jak jsme

začali a co to všechno bude obnášet,
budeme rádi a budeme to k tomu všemi
silami směřovat, aby byla na Vokule 6, čili
v červenci na Zámecké zahradě. Ale berte
to prosím jen jako velmi předběžné info,
jsme na začátku, sice už chytáme tu
správnou tvůrčí slinu, ale práce je na tom
ještě jako na vožickém autobusáku.

A pořád probíhá akce náboru na cokoliv
ve Voživotu. Hledáme herce, herečky,
techniky, zvukaře, osvětlovače …..spon-
zory. Takže se opravdu nebojte a pojďte
mezi nás. Od ledna budeme otevírat v naší
klubovně takové studio, kde si budeme
hrát, učit se základy divadla, takže se ne-
musíte bát, že něco nezvládnete nebo se
budete stydět ….všechno naučíme!

Takže toto bylo v prosinci a teď nějaké
malé aktualitky.

Proběhlo malé posezení U Kachlíka,
neoficiální, s přáteli a příznivci a tak do 23
hodin to bylo úplně super…...potom jsem
přestal vnímat, takže chci věřit tomu, co
říkala Drahuška, že i poté to stálo za to. 

Ale jednu omluvu sem přesto musím dát,
a to tu, že jsme museli zrušit představení
Krysí dům v Mladé Vožici. Sešlo se prostě
pár okolností jak z naší strany, tak i okol-

nostních vlivů, které nám zabránili vám
předvést 100%ní výkon, takže jsem z 
pozice šéfa rozhodl, že představení
přesuneme. A po dlouhém a urputném
hledání jsme se dostali až k březnu. Čili
vydržte a těšte se na nás, stejně jako my na
vás.

Mezitím máme domluvena nějaká
představení mimo naší úžasnou obec
...pardon, město, …..čili nezahálíme a
oblažujeme i okolí kulturními zážitky. 

Od února by měl v Drbníku vycházet
rozhovor s členy Voživotu, budu jim
pokládat všetečné otázky, tak se snad
všichni dozvíme i něco z utajovaného
soukromí našich megastars.

Takže, pro leden vše, přejeme úspěšný
rok 2018 a zůstaňte nám příznivě nahnuti
….nakloněni.

Vožifrk:
Zákazník se ptá prodavače: Dá se s 

tímto fixem psát pod vodou?? Ano. Pod
vodou a i jiná slova!!

Motto na konec:
Hloupost policistů ve filmových komediích

je spíše k smíchu - hloupost policistů ve
skutečném životě je vždy k pláči.

Voživoti přejí bezproblémový leden.

Drbník
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