Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 7 / 2021 ze dne 14.07.2021
Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
14.07.2021 v 18:30 hodin
Přítomni:

Ing. K. Matějka, R. Toušek, Mgr. H. Pártlová,
Ing. Jan Pártl, Ing. V. Kozler, Ing. J. Petrášek,
Ing. I. Novotný, M. Richter

Omluveni:

Ing. A. Stará, Ph.D., Mgr. V. Trávníček, MVDr. J. Starý, Ph.D.

Neomluveni:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Jednání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. (dále jen zastupitelstva) zahájil a jeho průběh
řídil starosta městyse Ing. Karel Matějka (dále jen předsedající).
Konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné
(přítomno 8, omluveno 3, neomluveno 0).
Bod č. 1 - Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající určil ověřovateli zápisu Ing. Ivo Novotného a Ing. Jana Pártla.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/ZM 7/14.07.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu
Ing. Ivo Novotného a Ing. Jana Pártla.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/ZM 7/14.07.2021 bylo schváleno.
Bod č. 2 - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Následně vyzval přítomné zastupitele k případnému návrhu na doplnění programu.
Žádný další návrh na změnu či doplnění programu zasedání Zastupitelstva nebyl podán.
Návrh usnesení č. 2/ZM 7/14.07.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Rozpočtová opatření
5) Výběrové řízení pro akci „Veřejné víceúčelové hřiště“
6) Výběrové řízení pro akci „Rekonstrukce tělocvičny“
7) Výběrové řízení pro akci „Rekonstrukce tělocvičny - střecha“
8) Finanční prostředky pro obce postižené tornádem
9) Stavební akce městyse
10) Dotace
11) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 7/14.07.2021 bylo schváleno.

Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 23.6.2021.
- Rozpočtové opatření č. 5/2021: Zveřejněno na úřední desce městyse, přílohou zápisu ze
zasedání zastupitelstva, originály uloženy v účetních dokladech městyse.
- Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí podle § 23 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění,
schválilo udělení výjimky z průměrného počtu žáků ve třídě v Základní škole a z maximálního
počtu dětí v Mateřské škole Strunkovice nad Blanicí na školní rok 2021/2022. O tomto byl žadatel
písemně informován KÚ JčK.
- Byla schválena směna pozemku parc. č. 1306/7 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí za pozemek
parc. č. 454 díl a v k.ú. Strunkovice nad Blanicí. Podána žádost o souhlas s dělením a scelováním
pozemků. Připravuje se smlouva na směnu.
- Byl schválen prodej části pozemku 168/1 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí. Připravuje se
oddělovací GP.
Byl schválen Protokol z Průběžné kontroly Kontrolního výboru městyse Strunkovice nad
Blanicí ze dne 16.6.2021. Kopie přílohou zápisu ze zasedání Zastupitelstva. Originál uložen ve
složce Kontrolního výboru na ÚM.
- Byl schválen Protokol o výsledku kontroly pokladny městyse Strunkovice nad Blanicí za
období 01. - 31.05.2021. Kopie přílohou zápisu ze zasedání Zastupitelstva. Originál uložen ve
složce Finančního výboru na ÚM.
- Byl uzavřen Dodatek č. 1 k Závazným smluvním podmínkám č. 202160 pro akci
„Rekonstrukce budovy ÚM Strunkovice n. Bl.“.
- Smlouva o dílo na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro JPO V Strunkovice nad
Blanicí, místní část Šipoun“ připravena k podpisu.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/ZM 7/14.07.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva konaného dne 23.06.2021.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 7/14.07.2021 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Rozpočtová opatření
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.6/2021 (příloha č. 1).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/ZM 7/14.07.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 6/2021 (příloha č. 1).
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 7/14.07.2021 bylo schváleno.
Bod č. 5 - Výběrové řízení pro akci „Veřejné víceúčelové hřiště“
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu
„Veřejné víceúčelové hřiště“ viz. Protokol o otevírání obálek a vyhodnocení nabídek (příloha č. 2).
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy LUNA PROGRESS s.r.o. (Zdenice 40, 38301
Nebahovy), se kterou komise doporučuje uzavřít smlouvu.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 5/ZM 7/14.07.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:

a) Bere na vědomí informaci o průběhu VŘ „Veřejné víceúčelové hřiště“.
b) Souhlasí s přidělením zakázky firmě LUNA PROGRESS s.r.o. (Zdenice 40,
383 01 Nebahovy).
c) Ukládá starostovi městyse uzavřít smlouvu o dílo na akci „Veřejné víceúčelové hřiště“
s firmou LUNA PROGRESS s.r.o. (Zdenice 40, 383 01 Nebahovy).
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ZM 7/14.07.2021 bylo schváleno.
Před hlasováním se dostavil zastupitel MVDr. J. Starý, Ph.D.
Bod č. 6 - Výběrové řízení pro akci „Rekonstrukce tělocvičny“
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce tělocvičny“ viz. Protokol o otevírání obálek a vyhodnocení nabídek (příloha č. 3).
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy ABG Group PT s.r.o. (Zdenice 40, 38301
Nebahovy), se kterou komise doporučuje uzavřít smlouvu.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/ZM 7/14.07.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o průběhu VŘ „Rekonstrukce tělocvičny“.
b) Souhlasí s přidělením zakázky firmě ABG Group PT s.r.o. (Zdenice 40,
383 01 Nebahovy).
c) Ukládá starostovi městyse uzavřít smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce tělocvičny“
s firmou ABG Group PT s.r.o. (Zdenice 40, 383 01 Nebahovy).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 7/14.07.2021 bylo schváleno.
Bod č. 7 - Výběrové řízení pro akci „Rekonstrukce tělocvičny - střecha“
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce tělocvičny - střecha“ viz. Protokol o otevírání obálek a vyhodnocení nabídek
(příloha č. 4).
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy Tesařství – Truhlářství – Pokrývačství
Zdeněk Brabec (Šipoun 27, 383 01 Strunkovice nad Blanicí), se kterou komise doporučuje uzavřít
smlouvu.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 7/ZM 7/14.07.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o průběhu VŘ „Rekonstrukce tělocvičny - střecha“.
b) Souhlasí s přidělením zakázky firmě Tesařství – Truhlářství – Pokrývačství Zdeněk
Brabec (Šipoun 27, 383 01 Strunkovice nad Blanicí).
c) Ukládá starostovi městyse uzavřít smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce tělocvičny střecha“ s firmou Tesařství – Truhlářství – Pokrývačství Zdeněk Brabec (Šipoun 27,
383 01 Strunkovice nad Blanicí).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/ZM 7/14.07.2021 bylo schváleno.
Bod č. 8 - Finanční prostředky pro obce postižené tornádem
Předsedající seznámil přítomné se stávající situací v obcích Jihomoravského kraje postižených
přírodní katastrofou (tornádo) a možnostmi poskytnutí postiženým obcím finanční prostředky. Lze
schválit finanční příspěvek do veřejných sbírek (např. ČČK, ADRA, Člověk v tísni, Jihomoravský
kraj…) bez uzavírání smluv, nebo poskytnout finanční dar vybrané(ným) obcím na základě

schválené a uzavřené darovací smlouvy. Předsedající navrhuje poskytnout finanční dar
prostřednictvím veřejné sbírky organizované Jihomoravským krajem.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 8/ZM 7/14.07.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
50 000,- Kč prostřednictvím veřejné sbírky zřízené Jihomoravským krajem na pomoc zasaženým
živelní pohromou na jižní Moravě, č. účtu: 123-3116420297/0100.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/ZM 7/14.07.2021 bylo schváleno.
Bod č. 9 – Stavební akce městyse
Bez dotací a jen z finančních prostředků městyse se realizují či budou v průběhu roku realizovat
tyto větší akce:
- Do konce července budou vyasfaltovány překopy po rekonstrukci vodovodu na nám. B.
Havlasy.
- Rekonstrukce budovy úřadu městyse Strunkovice n. Bl. (první patro objektu). Suterén
z velké části hotov. V prvním patře započaty přípravné práce včetně stěhování kanceláří.
- Zateplení fasády č.p. 95. Bylo zahájeno. Práce budou pokračovat po uložení vzdušného
elektrického vedení do země.
- Veřejné osvětlení v ulici Protivecká. Probíhá společně s přemístěním vzdušného vedení NN
do země.
- Asfaltování částí chodníků po uložení vzdušného vedení NN sítě do země v ul. Protivecká.
Realizace po uložení kabelů do země.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 9/ZM 7/14.07.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o průběhu stavebních
akcí městyse.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/ZM 7/14.07.2021 bylo schváleno.
Bod č. 10 – Dotace
Předsedající informoval přítomné o přidělení dotace ve výši 800 000,- Kč z Programu obnovy
venkova (administrováno MAS Šumavsko) na akci Revitalizace zahrady mateřské školy ve
Strunkovicích nad Blanicí. Do konce září musí proběhnout výběrové řízení na dodavatele.
Realizace do 2 let od podpisu smlouvy o přidělení dotace.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 10/ZM 7/14.07.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o stavu přidělených
dotací.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/ZM 7/14.07.2021 bylo schváleno.
Bod č. 11 - Diskuse
-

Příští zasedání Zastupitelstva městyse se uskuteční ve středu 8.09.2021 od 18:30 hod.

Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 14.07.2021 ve 19:30 hodin.
Zápis byl pořízen 14.07.2021.
Zapsal: Ing. Karel Matějka, starosta.

Ověřovatelé:

Ing. Ivo Novotný

........................

Ing. Jan Pártl ............................

