Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 2 / 2015 ze dne 18. 2. 2015
Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
18. 2. 2015 v 19:30 hodin
Přítomni:
Ing. K. Matějka, J. Máčl, Ing. Jan Pártl, Mgr. H. Pártlová, M. Richter,
M. Stehlíková, R. Toušek, R. Nováková, Mgr. V. Trávníček
Omluveni:
Ing. V. Kozler, Ing. J. Petrášek
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 9, omluveno 2, neomluveno 0).
Bod č. 1 - Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající určil ověřovateli zápisu paní Růženu Novákovou a pana Josefa Máčla.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení 1/ZM 2/18. 2. 2015:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu paní
Růženu Novákovou a pana Josefa Máčla.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/ZM 2/18. 2. 2015 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.
K návrhu programu byly vzneseny tyto návrhy na doplnění:
Předsedající navrhl vypustit body:
Ceník úhrad za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění inženýrských
sítí (z důvodu nepřítomnosti předkladatele návrhu)
Předsedající navrhl doplnit body:
Rozpočtové opatření č.2/2015
Před hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se. Nebyly podány
žádné návrhy.
Návrh usnesení 2/ZM 2/18. 2. 2015:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje:
a) Doplnění těchto bodů do programu zasedání:
Rozpočtové opatření č.2/2015
b) Vypuštění těchto bodů do programu zasedání:
Ceník úhrad za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění inženýrských
sítí
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 2/18. 2. 2015 bylo schváleno.
Návrh usnesení 3/ZM 2/18. 2. 2015:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu

3) Kontrola plnění usnesení
4) Rozpočtové opatření 1/2015
5) Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“
6) Protokol z kontroly Kontrolního výboru
7) Protokol z kontroly Finančního výboru
8) Rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve Strunkovicích nad Blanicí
9) Úpravy náměstí B. Havlasy a okolních prostor ve Strunkovicích n.Bl.
10) Odpadové hospodářství na území městyse
11) Informace o projektech a stavebních akcích městyse v roce 2015
12) Rozpočtové opatření 2/2015
13) Strategické dokumenty rozvoje městyse
14) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 2/18. 2. 2015 bylo schváleno.
Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 14. 1.
2015.
- Žádosti o dotace z GP JčK „Podpora kultury“ (na realizaci kulturních akcí městyse) a
„Podpora sportu“ (na regenerace trávníku fotbalového hřiště) byly podány. Žádosti o dotace
z GP JčK „Podpora JSDH obcí Jihočeského kraje“ (na pořízení hasičské stříkačky pro SDH
Šipoun) a „Objekty kulturního dědictví“ (na opravu kaple Velký Bor) budou podány do konce
února.
- v souladu s usnesením byla uzavřena smlouva č. 1030020844/002 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene na uložení NN kabelu.
- O schválené finanční spoluúčasti na zapůjčení 1 ks kompostéru o objemu 900 l na dobu 5
let ve výši 272,- Kč byli občané informováni na www stránkách a ve Zpravodaji městyse.
Předpokládaný termín fyzického předání je březen 2015.
- Rozpočtová opatření č. 25/2014 a 26/2014 jsou přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva
a originály jsou uloženy v účetních dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.
- Souhlasné stanovisko městyse s umístěním nového pilíře pro el. rozvod na pozemku
904/10 v k.ú. Strunkovice n.Bl. bylo zasláno žadateli. Zároveň byl uzavřen dodatkem
č.001/2015 ke smlouvě 1030020125/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni.
Návrh usnesení 4/ZM 2/18.2. 2015:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva konaného dne 14.1.2015.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 2/18. 2. 2015 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Rozpočtové opatření č.1/2015
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2015 ( příloha č.1 ).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům
možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 5/ZM 2/18.2. 2015:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtové opatření č.
1/2015 (příloha č.1).

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ZM 2/18. 2. 2015 bylo schváleno.
Bod č. 5 - Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet
Předsedající seznámil přítomné se žádostí spolku Lungta k připojení se Městyse
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Městys si vyvěšením tibetské vlajky již
v předchozích letech (v roce 2014 již po deváté) připomínal okupaci Tibetu Čínou.
Před hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se. Nikdo se
k danému bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 6/ZM 2/18.2. 2015:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí souhlasí, aby se Městys vyvěšením tibetské
vlajky připojil k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 2/18. 2. 2015 bylo schváleno.
Bod č. 6 - Protokol z kontroly Kontrolního výboru
Předsedající seznámil přítomné s „Protokolem z kontroly Kontrolního výboru Městyse
Strunkovice nad Blanicí ze dne 4.2.2015“ (příloha č.2).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům
možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 7/ZM 2/18.2. 2015:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje „Protokol z kontroly Kontrolního
výboru Městyse Strunkovice nad Blanicí ze dne 4.2.2015“ (příloha č.2).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/ZM 2/18. 2. 2015 bylo schváleno.
Bod č. 7 - Protokol z kontroly Finančního výboru
Předsedající seznámil přítomné s „Protokolem z kontroly Finančního výboru Městyse
Strunkovice nad Blanicí ze dne 17.2.2015“ (příloha č.3).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům
možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 8/ZM 2/18.2. 2015:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje „Protokol z kontroly Finančního
výboru Městyse Strunkovice nad Blanicí ze dne 17.2.2015“ (příloha č.3).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/ZM 2/18. 2. 2015 bylo schváleno.
Bod č. 8 - Rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve Strunkovicích nad
Blanicí
Předseda seznámil přítomné s aktuálními informacemi týkajícími se realizace výše uvedené
akce.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se v termínu přihlásilo 7 firem. Výběrová komise
zasedla 4.2.2015. Provedla otevření obálek a za přítomnosti zástupců 3 firem byly přečteny
ceny jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku. Následně provedla komise kontrolu úplnosti
dodaných nabídek a splnění technických a profesních kvalifikačních předpokladů. Na základě
této kontroly byly písemně vyzvány některé firmy k doplnění informací.
Další zasedání výběrové komise proběhlo 18.2.2015. Komise provedla kontrolu dodaných
doplňujících informací a na základě všech podkladů vypracovala Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek (příloha č.4). Na základě této zprávy předsedající navrhuje uzavřít
Smlouvu o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve

Strunkovicích nad Blanicí“ s firmou Strabag, a.s. (Vodňanská 333, 383 11 Prachatice), která
podala nejnižší cenovou nabídku (7,48 mil. Kč bez DPH).
Předpokládaný termín zahájení realizace zakázky je 11.3.2015. Termín dokončení je
8.6.2015.
Před hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se. Nikdo se
k danému bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 9/ZM 2/18.2. 2015:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (příloha č.4).
b) Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Strabag, a.s. (Vodňanská333, 383 11
Prachatice) na realizaci akce „Rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve
Strunkovicích nad Blanicí“.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/ZM 2/18. 2. 2015 bylo schváleno.
Bod č. 9 - Úpravy náměstí B. Havlasy a okolních prostor ve Strunkovicích n.Bl.
Předsedající seznámil přítomné s architektonickou studií úprav náměstí B. Havlasy a jeho
okolí. Studie je k nahlédnutí na Úřadu městyse a současně je vyvěšena i na www stránkách
městyse. O tomto byli občané informováni ve Zpravodaji a na www stránkách.
Dalším krokem, který bude následovat, je zpracování PD a zajištění stavebního povolení pro
lokalitu náměstí a pro parkoviště u domu s pečovatelskou službou.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům
možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 10/ZM 2/18.2. 2015:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o úpravách
náměstí B. Havlasy a okolních prostor.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/ZM 2/18. 2. 2015 bylo schváleno.
Bod č. 10 - Odpadové hospodářství na území městyse
Předsedající seznámil přítomné se způsobem likvidace odpadů na území městyse Strunkovice
nad Blanicí.
Zároveň podal návrh na vypovězení stávající smlouvy na odvoz a likvidaci tříděného skla
s AMT, s.r.o. Příbram a uzavření nové smlouvy s firmou Technické služby Vimperk, s.r.o.
Důvodem jsou nižší náklady (nižší cena za výsyp a likvidaci kontejnerů a nižší náklady na
dopravu vzhledem k blízkosti Vimperka) a větší možnost operativního vyprazdňování
kontejnerů na sklo dle potřeby.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům
možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 11/ZM 2/18.2. 2015:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
c) Schvaluje vypovězení Smlouvy o svozu a likvidaci tříděného odpadu (bílé a barevné
sklo) s firmou AMT, s.r.o. Příbram ze dne 6.2.2007 , a to do konce února 2015.
d) Schvaluje uzavření Smlouvy o svozu a likvidaci tříděného odpadu (bílé a barevné
sklo) s firmou Technické služby Vimperk, s.r.o.(Steinbrenerova 4/6, 385 01
Vimperk).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/ZM 2/18. 2. 2015 bylo schváleno.

Bod č. 11 - Informace o projektech a stavebních akcích městyse v roce 2015
Předsedající seznámil přítomné s jednotlivými akcemi:
Kromě akce „Rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve Strunkovicích nad
Blanicí“ viz bod 8 programu a „Studie náměstí a okolí“ viz bod 9 programu se jedná o:
Dokončení oprav povrchů a zpevněných ploch po rekonstrukci vodovodu a kanalizace
ve Velkém Boru.
Výměna oken a vchodových dveří v budově I. stupně ZŠ.
Výměna vchodových dveří a dvou štítových oken v KD Svojnice.
Zateplení části obvodových zdí KD Strunkovice.
Oprava a zateplení střechy spojovací chodby budovy II. stupně ZŠ.
Odvodnění točny za KD Strunkovice (před Plevků).
Opravy v objektu střelnice.
Zádlažba na hřbitově.
Studie odstínění chodníku a přilehlých domů od ulice Protivecká
Projektová dokumentace a stavební povolení ZTV Hořice.
Projektová dokumentace rodin. domu B. Havlasy.
Výroba regálů do knihovny.
Oprava kaple Velký Bor.
V průběhu letošního roku dojde dále k opravám některých komunikací ve vlastnictví
Jihočeského kraje (správce SÚS JčK). Jedná se o úseky cest:
Malý Bor - V.Bor - křižovatka za Velkým Borem na Netolice
od křižovatky Protivec - Šipoun do Šipouna a do Blaničky
most přes Blanici Strunkovice - Svojnice - křižovatka u stopařky
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům
možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 12/ZM 1/18.2.2015:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o realizaci a
přípravách projektů a stavebních akcí městyse.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/ZM 2/18. 2. 2015 bylo schváleno.
Bod č. 12 - Rozpočtové opatření č.2/2015
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2015 ( příloha č.5 ).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům
možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 13/ZM 2/18.2. 2015:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015
(příloha č.5).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/ZM 2/18. 2. 2015 bylo schváleno.
Bod č. 13 - Strategické dokumenty rozvoje městyse
Předsedající seznámil přítomné se strategickými dokumenty městyse, týkající se jeho rozvoje:
Územní plán městyse - probíhá změna č.1, návrh změny bude hotov do konce února
2015
Plán rozvoje městyse (z února 2011). Využívá se zejména při čerpání dotací z EU.
Místní program obnovy venkova městyse 2012-2015 (z února 2011). Nutný pro
čerpání dotací z Programu obnovy venkova.
Rozvojová strategie Mikroregionu Vlachovo Březí (z roku 2004) - městys je součástí
Mikroregionu. V letošním roce se v rámci Mikroregionu bude tento dokument aktualizovat.

Je potřeba se připravit na aktualizaci těchto dokumentů. S ohledem na aktualizaci Rozvojové
strategie Mikroregionu navrhuje předsedající připravit návrhy na změny výše uvedených
dokumentů do příštího zasedání zastupitelstva.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům
možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 14/ZM 2/18.2. 2015:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o strategických dokumentech městyse.
b) Schvaluje jako konečný termín pro návrhy na změny a doplnění strategických
dokumentů termín 11.3.2015.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/ZM 2/18. 2. 2015 bylo schváleno.
Bod č. 14 - Diskuse
- Další zasedání zastupitelstva se uskuteční 11.3.2015.
- Pozvánka na Bál městyse a pomoc při přípravách a organizaci bálu, tombola.
- Informace z partnerské obce ve Švýcarsku.
- Brigády v lese městyse pro spolky a občanská sdružení.

Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 18. 2. 2015 v 21:00 hodin.
Zápis byl pořízen 18. 2. 2015.
Zapsal Ing. Karel Matějka, starosta.

Ověřovatelé: Josef Máčl.................

Růžena Nováková ..........................

