Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 10 / 2014 ze dne 19. 11. 2014
Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
19. 11. 2014 v 19:30 hodin
Přítomni:
Ing. V. Kozler, Ing. K. Matějka, J. Máčl, R. Nováková, Ing. Jan Pártl,
Mgr. H. Pártlová, Ing. J. Petrášek, M. Richter, M. Stehlíková, R. Toušek,
Mgr. V. Trávníček
Omluveni:
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 11, omluveno 0, neomluveno 0).
Složení slibu člena zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval člena zastupitelstva Ing. Jiřího
Petráška ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu Městyse Strunkovice nad Blanicí a jejích občanů a řídit
se Ústavou a zákony České republiky“ a vyzval člena zastupitelstva Ing. Jiřího Petráška ke
složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 1).
Člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Bod č. 1 - Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající určil ověřovateli zápisu Mgr. Hanu Pártlovou a paní Martinu Stehlíkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení 1/ZM 10/19. 11. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu Mgr. Hanu
Pártlovou a paní Martinu Stehlíkovou..
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/ZM 10/19. 11. 2014 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 nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal
předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se.
Návrh usnesení 2/ZM 10/19. 11. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Rozpočtové opatření č.18/2014
5) Rozpočtové opatření č.19/2014

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Rozpočtové opatření č.20/2014
Rozpočtové opatření č.21/2014
Rozpočtové opatření č.22/2014
Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2015
Koupě pozemku KN st. 58 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí
Plán inventur na rok 2014
Komise městyse
Osadní výbory
Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství při občanském sňatku konaném
ve správním obvodu matričního úřadu
15) Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
16) Přijetí movitého daru od Jihočeského kraje
17) Společná zařízení realizovaná v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Strunkovice
nad Blanicí
18) Pronájem části pozemku KN 909/24 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí
19) Prodej pozemku KN 516/4 v k.ú. Velký Bor
20) Realizace akce „Rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve Strunkovicích
nad Blanicí“ v rámci dotace z ROP Jihozápad
21) Program obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2015
22) Partnerství s obcí Stocken-Höfen
23) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.

Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 3. 9.
2014.
- Rozpočtová opatření č. 13/2014 - 17/2014 jsou přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva
a originály jsou uloženy v účetních dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.
- Na zářijovém zasedání zastupitelstva byli zastupitelé seznámeni s konečným návrhem
zadání „Změny č.1 územního plánu Strunkovice nad Blanicí“ a se „ Zprávou o projednání
zadání Změny č.1 územního plánu Strunkovice nad Blanicí a vyhodnocení všech stanovisek a
připomínek. “ Podklady pro změnu byly předány zpracovateli, který stanovil výši finančních
podílů jednotlivých žadatelů na celkových nákladech navrhované změny. S tímto byli
žadatelé písemně seznámeni. Zpracovatel předložil předpokládaný harmonogram pořízení
změny č.1 územního plánu Strunkovice nad Blanicí, který počítá s vydáním změny v termínu
srpen - září 2015.
- V souladu se schváleným usnesením 10/ZM 8/3. 9. 2014 byl uzavřen dodatek na
prodloužení „Smlouvy o nájmu za účelem zajištění provozu veřejného vodovodu a veřejné
kanalizace v městysu Strunkovice nad Blanicí“ s ČEVAK, a.s., severní 2264/8, České
Budějovice.
- V souladu se schváleným usnesením č. 11/ZM 8/3. 9. 2014 a 12/ZM 8/3. 9. 2014 došlo
k uzavření smlouvy č. 1030020125/002 a 1030019705/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s.
- V souladu se schváleným usnesením č. 13/ZM 8/3. 9. 2014 došlo k uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene č.: PI-014330028511/001 pro E.ON Distribuce, a.s.

- V souladu s usnesením 14/ZM 8/3.9. 2014 byl na úřední desce městyse zveřejněn záměr
na pronájem části pozemku KN 909/24 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí (cca 50m2).
- V souladu s usnesením 15/ZM 8/3.9. 2014 byl na úřední desce městyse zveřejněn záměr
na prodej pozemku 516/4 v k.ú. Velký Bor.
- V souladu s usnesením 16/ZM 8/3.9. 2014 byla uzavřena s Ing.Arch.Vendulkou
Špindlerovou a Ing.Arch. Václavem Podlešákem (Nerudova 339, Vl. Březí) smlouva na
zpracování projektových prací pro ZTV Hořice.
- V souladu s usnesením 17/ZM 8/3.9. 2014 byl uzavřen Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na
zpracování studie úprav náměstí B.Havlasy a okolních prostor v městysu Strunkovice n. Bl.,
kterým se posouvá termín zpracování studie do 31.12.2014. Připomínky občanů a
vypracovaná oponentura byly zaslány zpracovateli studie.
- V bodě „Stav žádostí o dotace podaných městysem“ byli zastupitelé 3.9.2014
informováni, že v rámci dotací z ROP Jihozápad byla akce „Rekonstrukce a modernizace
místních komunikací ve Strunkovicích nad Blanicí (ul. Dlouhá, Zahradní, Nová, Větrná povrchy, chodníky, veřejné osvětlení)“ zařazena mezi náhradní projekty. Následně jsme
obdrželi informaci o přidělení dotace. Podrobnosti v bodě 20 dnešního jednání.
- V bodě „Průběh stavebních prací na akcích městyse“ byli zastupitelé 3.9.2014
informováni o průběhu oprav i investičních akcích realizovaných městysem. Veškeré práce
byly dokončeny. Mezi posledními z nich byl objekt KD Svojnice. Opravy zpevněných ploch,
které se budou realizovat v souvislosti s opravou kanalizace a realizací I.etapy obnovy
vodovodu ve Velkém Boru se budou realizovat až v roce 2015 v návaznosti na opravy silnice
III/14225, kterou zajišťuje SÚS JčK.
- Schválený Rozpočtový výhled Městyse Strunkovice nad Blanicí na období 2014-2018 byl
uložen u účetních dokladů městyse.
- V diskusi byl vznesen dotaz na ukončení opravy mostů v Protivci. Dle smlouvy by akce
měla být ukončena do poloviny prosince 2014.
Zasedání konané 5.11.2014 bylo ustavujícím zasedáním a žádné plnění usnesení z něj
nevyplývají.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 3/ZM 10/19.11. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva konaného dne 3.9.2014.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Rozpočtové opatření č.18/2014
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 18/2014 ( příloha č. 2).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 4/ZM 10/19.11. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 18 / 2014 ( příloha č. 2).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.

Bod č. 5 - Rozpočtové opatření č.19/2014
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 19/2014 ( příloha č. 3).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 5/ZM 10/19.11. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 19 / 2014 ( příloha č. 3).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 6 - Rozpočtové opatření č.20/2014
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 20/2014 ( příloha č. 4).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 6/ZM 10/19.11. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 20 / 2014 ( příloha č. 4).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 7 - Rozpočtové opatření č.21/2014
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 21/2014 ( příloha č. 5).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 7/ZM 10/19.11. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 21 / 2014 ( příloha č. 5).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 8 - Rozpočtové opatření č.22/2014
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 22/2014 ( příloha č. 6).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 8/ZM 10/19.11. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 22 / 2014 ( příloha č. 6).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 9 - Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2015
Předsedající seznámil přítomné s návrhem ceny vodného a stočného pro rok 2015 (příloha
č.7). Návrh obsahuje výpočet kalkulace vodného a stočného na rok 2015. Pro srovnání jsou
uvedeny schválené hodnoty roku 2014 a návrh roku 2015. Návrh počítá i pro rok 2015 s
nájemným ve výši 100 000,- Kč. V důsledku navýšení ceny vody převzaté od JVS z 11,64
Kč/m3 na 12,73 Kč/m3 je navržená cena za m3 vody (vodné i stočné) cca o 1Kč vyšší oproti
roku 2014. Pevná složka platby - dle velikosti vodoměru - zůstává stejná. K mírnému zlevnění
dochází v návrhu u pevné složky z jiných zdrojů (z 3,74 Kč/m3 na 3,62Kč/m3). Vodné se

poslední 3 roky neměnilo. Stočné se v průběhu posledních 3 let zvýšilo pouze o 0,27 Kč/m3.
K návrhu ceny vodného a stočného pro rok 2015 nebyly vzneseny z řad zastupitelů
žádné návrhy ani doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným občanům
vyjádřit se. Nikdo se k danému bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 9/ZM 10/19.11. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje výši vodného a stočného pro rok
2015 dle přílohy č.7.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 10 - Koupě pozemku KN st.58 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí
Předsedající seznámil přítomné s možností odkupu pozemku KN st.58 v k.ú. Strunkovice nad
Blanicí (zastavěná plocha a nádvoří, 167 m2). Pozemek se nachází ve Strunkovicích v lokalitě
Na Dražkách v místě, kde kdysi stával dům. Dům je zbořen a prostor je využíván občany jako
veřejné prostranství (parkování, pouť a pod.). Vlastníci pozemek nabízejí k odkupu za cenu
100,- Kč/m2. Náklady na vypracování kupní smlouvy a vklad do KN hradí kupující.
Předsedající navrhuje odkoupit výše uvedený pozemek za navrženou cenu a dát tak do
souladu vlastnické a uživatelské vztahy.
K návrhu nebyly vzneseny z řad zastupitelů žádné návrhy ani doplnění. Před
hlasováním dal předsedající možnost přítomným občanům vyjádřit se. Nikdo se k danému
bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 10/ZM 10/19.11. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje koupi pozemku KN st.58 v k.ú.
Strunkovice nad Blanicí za cenu 100,- Kč/m2. Náklady na vypracování kupní smlouvy a
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 11 - Plán inventur na rok 2014
Předsedající seznámil přítomné s plánem inventur Městyse Strunkovice nad Blanicí na rok
2014 (příloha č. 8). Plán obsahuje časový harmonogram inventur a navržené inventarizační
komise.
K návrhu nebyly vzneseny z řad zastupitelů žádné návrhy ani doplnění. Před
hlasováním dal předsedající možnost přítomným občanům vyjádřit se. Nikdo se k danému
bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 11/ZM 10/19.11. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje plán inventur Městyse
Strunkovice nad Blanicí (příloha č. 8).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 12 - Komise městyse
Zastupitelstvo může jako své orgány zřizovat pouze výbory. Rada obce může zřizovat komise
jako své iniciační a kontrolní orgány. V obcích, kde se nezřizuje rada, zřizuje komise přímo
starosta obce.
V souladu s potřebami a zvyklostmi městyse tak starosta městyse zřídil níže uvedené komise,
do kterých po předchozí dohodě jmenoval předsedkyně a předsedy:
Komise zdravotní a sociální, předsedkyně - Martina Stehlíková
Komise kulturní a školská, předsedkyně - Růžena Nováková
Komise sportovní, předseda - Mgr. Vladimír Trávníček

Komise pro osady, předseda - Ing. Jiří Petrášek
Komise stavební, investic a dopravy, předseda - Ing. Václav Kozler
Komise životního prostředí, předseda - Ing. Jan Pártl
Komise veřejného pořádku, předseda - Josef Máčl
Předsedající rovněž seznámil přítomné s pracovní náplní komisí. Před hlasováním dal
předsedající možnost zastupitelům a přítomným občanům vyjádřit se k danému bodu. Nikdo
z přítomných neměl žádný další návrh ani připomínku.
Návrh usnesení 12/ZM 10/19.11. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí zřízení těchto komisí a
jmenování jejich předsedů: Komise zdravotní a sociální ( Martina Stehlíková), Komise
kulturní a školská ( Růžena Nováková), Komise sportovní ( Mgr. Vladimír Trávníček),
Komise pro osady ( Ing. Jiří Petrášek), Komise stavební, investic a dopravy ( Ing. Václav
Kozler), Komise životního prostředí ( Ing. Jan Pártl), Komise veřejného pořádku ( Josef
Máčl).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 13 - Osadní výbory
Na základě jednání s občany v místních částech městyse navrhl předsedající zřízení osadních
výborů s těmito předsedy a členy:
 OV Malý a Velký Bor, předsedkyně - Jana Říhová, členové - Marcela Kadlecová,
Karel Říha ml., František Steinocher ml., Stanislav Muška
 OV Blanička a Blanický dvůr, předseda - Bohumír Džubej, členové - Jan Bartoš,
Marie Pivoňková
 OV Šipoun, předseda - František Jílek, členové - Zdeněk Brabec, Jaroslav Petrlík,
Mgr.Michaela Veselá, Jana Máčlová
 OV Protivec, předseda - Václav Král, členové - Věra Vondrušková, Marie
Ondráčková, Dana Kábelová, Martin Sebera
 OV Svojnice, předsedkyně - Ing. Marta Zmrhalová, členové - Mgr.Milada
Mušková, Michaela Maříková, Martina Tesařová, Petr Pavlík
K návrhu nebyly vzneseny z řad zastupitelů žádné návrhy ani doplnění. Před
hlasováním dal předsedající možnost přítomným občanům vyjádřit se. Nikdo se k danému
bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 13/ZM 10/19.11. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zřízení těchto osadních výborů:
OV Malý a Velký Bor( předsedkyně Jana Říhová, členové - Marcela Kadlecová, Karel Říha
ml., František Steinocher ml., Stanislav Muška), OV Blanička a Blanický dvůr ( předseda
Bohumír Džubej, členové - Jan Bartoš, Marie Pivoňková), OV Šipoun (předseda František
Jílek, členové - Zdeněk Brabec, Jaroslav Petrlík, Mgr.Michaela Veselá, Jana Máčlová), OV
Protivec (předseda Václav Král, členové - Věra Vondrušková, Marie Ondráčková, Dana
Kábelová, Martin Sebera), OV Svojnice (předsedkyně Ing. Marta Zmrhalová, členové Mgr.Milada Mušková, Michaela Maříková, Martina Tesařová, Petr Pavlík).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 14 - Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství při občanském sňatku
konaném ve správním obvodu matričního úřadu
Předsedající seznámil přítomné s fungováním matričního úřadu městyse a prováděním
svatebních obřadů při občanském sňatku ve správním obvodu matričního úřadu Strunkovice
nad Blanicí. Ze zákona může oddávat starosta a místostarosta. Aby byla občanům tato služba

dostupnější, navrhuje pověřit tímto výkonem dále tyto zastupitele: Mikuláš Richter, Růžena
Nováková.
K návrhu nebyly vzneseny z řad zastupitelů žádné návrhy ani doplnění. Před
hlasováním dal předsedající možnost přítomným občanům vyjádřit se. Nikdo se k danému
bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 14/ZM 10/19.11. 2014:
Starosta městyse pověřuje v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění a
zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění, k přijímání prohlášení o uzavření manželství při občanském
sňatku konaném ve správním obvodu matričního úřadu městyse Strunkovice nad Blanicí
pro volební období 2014-2018 tyto členy zastupitelstva městyse Mikuláše Richtera a Růženu
Novákovou. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 15 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
Předsedající seznámil přítomné s Výroční zprávou o činnosti školy ve školním roce
2013/2014, jejíž součástí je i zpráva o hospodaření. Zpráva je rovněž zveřejněna na
internetových stránkách ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí (http://www.zsstrunkovice.cz/
v oddíle „Výroční zprávy školy“).
Ke zprávě nebyly vzneseny z řad zastupitelů žádné dotazy. Před hlasováním dal předsedající
možnost přítomným občanům vyjádřit se. Nikdo se k danému bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 15/ZM 10/19.11. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti
školy ve školním roce 2013/2014.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 16 - Přijetí movitého daru od Jihočeského kraje
V rámci projektu „Investice do rozvoje a vzdělání“ získala naše škola vybavení do učeben.
Předání s ohledem na podmínky dotace fungují na základě darovací smlouvy o převodu
movitých věcí mezi „Jihočeský kraj - Městys Strunkovice“ (příloha č.9) a následně darovací
smlouvy o převodu movitých věcí mezi „Městys Strunkovice - ZŠ a MŠ Strunkovice“
(příloha č.10). Předsedající navrhuje uzavření výše uvedených darovacích smluv.
K návrhu nebyly vzneseny z řad zastupitelů žádné návrhy ani doplnění. Před
hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se. Nikdo se k danému
bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 16/ZM 10/19.11. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje:
a) Uzavření darovací smlouvy o převodu movitých věcí mezi „Jihočeský kraj - Městys
Strunkovice“ (příloha č.9).
b) Uzavření darovací smlouvy o převodu movitých věcí mezi „Městys Strunkovice - ZŠ
a MŠ Strunkovice“ (příloha č.10).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 17 - Společná zařízení realizovaná v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Strunkovice nad Blanicí
V rámci probíhající komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) k.ú. Strunkovice nad Blanicí byla
navržena k realizaci společná zařízení (cesty a objekty protipovodňové ochrany). Státní

pozemkový úřad jako realizátor těchto staveb žádá městys v souvislosti se zajišťováním
stavebního povolení o souhlas se stavbou polních cest (příloha č.11) a o souhlas s provedením
staveb protipovodňové ochrany (příloha č.12). Po realizaci tyto stavby a objekty převezme
městys a bude se o ně starat a udržovat je. Obdobně se realizovaly a následně přebíraly
objekty zrealizované v rámci KPÚ v k.ú. Velký Bor.
K návrhu nebyly vzneseny z řad zastupitelů žádné návrhy ani doplnění. Před
hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se. Nikdo se k danému
bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 17/ZM 10/19.11. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Souhlasí se stavbou Společná zařízení - polní cesty v k.ú. Strunkovice nad Blanicí
(příloha.č.11).
b) Souhlasí s provedením staveb protipovodňové ochrany (příloha č.12) v rámci
realizace společných zařízení KPÚ v k.ú. Strunkovice nad Blanicí.
c) Souhlasí s převzetím do vlastnictví městyse, správy a užívání společných zařízení
realizovaných v rámci KPÚ k.ú. Strunkovice nad Blanicí po jejich dokončení.
d) Zavazuje se zachovat účel výše uvedených převzatých staveb a realizovat jejich
údržbu.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 18 - Pronájem části pozemku KN 909/24 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí
Záměr na pronájem části (cca 50m2) výše uvedeného pozemku byl schválen Zastupitelstvem
a následně zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce. Jediný zájemce, který se
dosud přihlásil, je pan xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx č.p. xxx). V souladu se zákonem o obcích
schvaluje pronájmy rada. V obci, kde není rada, schvaluje pronájmy starosta. S ohledem na
výše uvedené skutečnosti schválil starosta městyse pronájem části (cca 50m2) pozemku KN
909/24 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí panu xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx č.p. xxx).
K informaci předsedajícího nebyly vzneseny z řad zastupitelů žádné dotazy či připomínky.
Před hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se. Nikdo se
k danému bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 18/ZM 10/19.11. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o pronájmu části
(cca 50m2) pozemku KN 909/24 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí panu xxxxx xxxxxxx
(xxxxxxxxxxx č.p. xxx).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 19 - Prodej pozemku KN 516/4 v k.ú. Velký Bor
Záměr na prodej výše uvedeného pozemku byl schválen Zastupitelstvem a následně zveřejněn
na úřední desce a elektronické úřední desce. Jediný zájemce, který se dosud přihlásil, je pan
xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxx č.p. xx). Předsedající navrhuje prodej výše uvedeného pozemku
za podmínek zveřejněných v záměru panu xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxx č.p. xx).
Náklady na vypracování kupní smlouvy a vklad do KN hradí kupující.
K návrhu nebyly vzneseny z řad zastupitelů žádné návrhy ani doplnění. Před
hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se. Nikdo se k danému
bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 19/ZM 10/19.11. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje prodej pozemku KN 516/4 v k.ú.
Velký Bor panu xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxx č.p. xx). Náklady na vypracování kupní
smlouvy a vklad do KN hradí kupující.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.

Bod č. 20 - Realizace akce „Rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve
Strunkovicích nad Blanicí“ v rámci dotace z ROP Jihozápad
Předsedající informoval přítomné o dokumentu Oznámení o financování výše uvedeného
projektu ze seznamu náhradních projektů. Projekt byl doporučen k financování. Jedná se o
rekonstrukci a modernizace komunikací, chodníků a veřejného osvětlení ve 4 ulicích ve
Strunkovicích (ul. Dlouhá, Větrná, Nová, Zahradní). Celkové uznatelné náklady 14,7 mil Kč.
Dotace (85%) 12,5 mil. Kč. Realizace projektu bude předfinancována prostřednictvím
bankovního úvěru (viz usnesení 7/ZM2/19.2.2014). Na stavební práce bude vyhlášeno
otevřené podlimitní řízení. Vzhledem k termínům byla v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek zveřejněna na internetu předběžná informace ve Věstníku zadávání
veřejných zakázek. Na prosinec se připravuje výběrové řízení. S ohledem na výše uvedenou
skutečnost je potřeba připravit zadávací dokumentaci, schválit 5 členů výběrové komise a 5
náhradníků.
K informaci předsedajícího vznesl připomínky Ing. Petrášek. Upozornil na značný podíl
městyse na dofinancování akce (cca 2,2 mil. Kč). Předsedající informoval přítomné o tom, že
výše uvedené prostředky budou ke konci roku k dispozici na účtu městyse, a tudíž se
přesunou do rozpočtu příštího roku. Nedojde tak k žádnému snížení finančních prostředků,
ani zadlužování městyse. Před hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost
vyjádřit se. Nikdo se k danému bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 20/ZM 10/19.11.2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí :
a) Bere na vědomí informaci o dokumentu Oznámení o financování „Rekonstrukce a
modernizace místních komunikací ve Strunkovicích nad Blanicí“ z ROP NUTS II
Jihozápad.
b) Souhlasí s uzavřením Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace.
c) Schvaluje financování projektu prostřednictvím bankovního úvěru ve výši 15 mil. Kč,
které zaručí finanční krytí projektu na příslušnou dobu, během níž bude realizace
projektu probíhat.
d) Ukládá starostovi městyse zajistit úvěr na financování projektu ve smyslu příslibu České
spořitelny, a.s. ze dne 21.2.2014.
e) Ukládá starostovi městyse zajistit realizaci výběrového řízení na stavební práce
v souladu s podmínkami ROP NUTS II Jihozápad a zákonem č.137/2006 Sb. v platném
znění.
f) Schvaluje členy výběrové komise (Ing. Andrea Nádravská, Ing.Jiří Petrášek, Ing.
Václav Kozler, Ing. Karel Matějka, Rudolf Toušek) a náhradníky (Ing.Marie Šandová,
Ing. Václav Kolář, Josef Máčl, Ing.Jan Pártl, Mgr.Vladimír Trávníček).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 2 (Trávníček, Petrášek)
Usnesení č. 20/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 21 - Program obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2015
Předsedající seznámil přítomné s informacemi o dotacích z POV na rok 2015. Žádosti o
dotace z POV pro rok 2015 musí být podány do konce prosince 2014. Akce, která má být
zrealizována, musí být v souladu s „Místním programem obnovy venkova Městyse
Strunkovice nad Blanicí na období 2012-2015“.
Městys může čerpat dotace z Opatření č.1 (DT1-DT5) a Opatření 3 (Dotace úroků z úvěru). O
dotace z POV žádá i Mikroregion Vlachovo Březí v rámci Opatření č.2. Městys je členem
Mikroregionu a čerpá část finančních prostředků z této dotace.
Předsedající navrhuje požádat o dotaci v rámci Opatření č.1, DT1, na opravu a zateplení
části střechy budovy II. stupně ZŠ, nebo výměnu oken a vchodových dveří v budově I.stupně
ZŠ, nebo fasáda a zateplení KD Svojnice, nebo fasáda a zateplení KD Strunkovice (cca do
300 000,- Kč celkových nákladů).

Dále navrhuje požádat o dotaci v Opatření 3 na úroky z úvěru na digitalizaci kina a účastnit se
jako člen Mikroregionu společného projektu s využitím dotace na dokončení oprav chodníků
na hřbitově (cca do 100 000,- Kč celkových nákladů).
K informaci předsedajícího se vyjádřil z řad zastupitelů Mgr. Trávníček s tím, že by
preferoval výměnu oken v budově I. stupně ZŠ. Ostatní zastupitelé s návrhem souhlasili. Před
hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se. Nikdo se k danému
bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 21/ZM 10/19.11.2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a)
Schvaluje podání žádosti o dotaci z POV v Opatření č. 1 (DT1) na výměnu oken
a vchodových dveří I. stupně ZŠ.
b)
Schvaluje podání žádosti o dotaci z POV v opatření 3 (Dotace úroků z úvěru) na
úroky z úvěru na digitalizaci kina.
c)
Schvaluje účast Městyse Strunkovice nad Blanicí při realizaci společného
projektu mikroregionu Vlachovo Březí v rámci dotačního titulu POV (Opatření
č.3) na opravy chodníků na hřbitově.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 22 - Partnerství s obcí Stocken-Höfen
Městys Strunkovice nad Blanicí uzavřel v roce 1997 smlouvu o partnerství se švýcarskou obcí
Oberstocken. Do současné doby proběhla řada vzájemných návštěv představitelů obou obcí i
občanů. Došlo k navázání přátelství a řadě individuelních výměnných pobytů našich občanů a
občanů Oberstockenu. Před časem se oficiální vedení Oberstockenu od této iniciativy
oficiálně distancovalo s odůvodněním, že „cílů bylo naplněno“. Partnerství a návštěvy ze
švýcarské strany tak pokračovaly v rovině soukromé a osobní. V poslední době intenzita a
četnost návštěv a společných akcí upadala a při letošní návštěvě Oberstockenu bylo na návrh
švýcarských občanů navrženo, aby bylo upuštěno od větších návštěv a přátelství bylo
udržováno oboustranně na bázi osobních návštěv. Toto jsme s ohledem na náročnost
zajišťování programu, ubytování a stravování ze strany pouze několika starších občanů
Oberstockenu zcela akceptovali a informovali jsme o tom naše občany ve Zpravodaji.
V letošním roce se obec Oberstocken sloučila s obcí Niederstocken a Höfen. Tyto 3 obce jsou
nyní jedinou obcí s názvem Stocken - Höfen. Na konci září jsme obdrželi dopis od tajemníka
obce Stocken - Höfen s žádostí o to, zda by náš městys nepokračoval v partnerství s touto
nově vzniklou obcí a nenavázal tak na dosavadní vztahy a tradice. Vzhledem ke konání
komunálních voleb, o kterých jsem pana tajemníka informoval, jsem přesunul řešení této
otázky do kompetence nového Zastupitelstva. S touto novou informací seznámíme naše
občany a dáme jim možnost k vyjádření. Z diskuse zastupitelů vyplynulo, že se k nabízenému
pokračování partnerství a spolupráce staví pozitivně.
Návrh usnesení 22/ZM 10/19.11.2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí se spoluprací s obcí Stocken-Höfen
souhlasí, připraví do příštího zasedání návrh možných aktivit a bude informovat občany ve
Zpravodaji.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/ZM 10/19. 11. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 23 - Diskuse
- Informace o šíření virů v PC (B. Džubej)
- Dotaz na opravy MK v Malém Boru a na cestě do Řídkého (J.Říhová)
- Další zasedání Zastupitelstva se uskuteční 3.12.2014 a 22.12.2014.

Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 19. 11. 2014 v 21:35 hodin.
Zápis byl pořízen 19. 11. 2014.
Zapsal Ing. Karel Matějka, starosta.
Ověřovatelé: Mgr. Hana Pártlová.................

Martina Stehlíková ..........................

