Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 1 / 2020 ze dne 12.2.2020
Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
12.2.2020 v 18:30 hodin
Přítomni:
Ing. K. Matějka, Ing. Jan Pártl, Mgr. V. Trávníček, R. Toušek,
Ing. J. Petrášek, Ing. V. Kozler, M. Richter, Ing. A. Stará, Ph.D.,
MVDr. J. Starý, Ph.D., Ing. I. Novotný, Mgr. H. Pártlová
Omluveni:
Ing. V. Kozler - přijde později
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 10, omluveno 1, neomluveno 0).
Bod č. 1 - Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající určil ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Petráška a Ing. Ivo Novotného.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/ZM 1/12.2.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu
Ing. Jiřího Petráška a Ing. Ivo Novotného.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 2 (J. Petrášek, I. Novotný)
Usnesení č. 1/ZM 1/12.2.2020 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
bod k doplnění nebyl předložen.
Návrh usnesení č. 2/ZM 1/12.2.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Rozpočtová opatření
5) Prodej stavebních parcel (Strunkovice, ZTV Na Hořicích)
6) Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů
7) Výběrové řízení pro akci:
Strunkovice n. Bl. č.p. 95, rekonstrukce bytové jednotky ve 2. NP
8) Výběrové řízení pro akci:
Strunkovice n. Bl. - obnova kanalizace v areálu ZŠ a MŠ
9) Dotace
10) Aktuální stavební akce městyse
11) Žádost o udělení souhlasu s liniovou výsadbou na pozemcích městyse
12) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí k 31.12.2019
13) Žádosti o koupi pozemků č. 372/1, 372/2, a st. p. č 63/1 v k.ú. Velký Bor
14) Vlajka pro Tibet
15) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 1/12.2.2020 bylo schváleno.
Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 18.12.2019.
- Rozpočtové opatření č. 17/2019 a 18/2019 jsou přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva a
originály jsou uloženy v účetních dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.
- Schválený Dodatek č. 1/2019 smlouvy o pronájmu Autokempu Žíchovec byl parafován.
Dodatek je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva a originál je uložen v dokladech Městyse
Strunkovice n. Bl.
- Byl schválen výběr firmy provádějící audit městyse Strunkovice nad Blanicí v roce 2020. O
tomto byla vybraná firma a KÚ JčK písemně informováni.
- Byly podány žádosti o dotace z grantových programů JčK:
- Oprava střechy objektu fotbalových kabin
- Obnova 3 křížů na území městyse Strunkovice nad Blanicí
- Pořízení nového DA doplněného požárním přívěsem nákladním
- Strunkovice nad Blanicí – obnova kanalizace v areálu ZŠ a MŠ
- O schváleném rozpočtu ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí na rok 2020 byla příspěvková
organizace písemně informována.
- Schválený rozpočet městyse Strunkovice nad Blanicí pro rok 2020 byl zveřejněn na www
stránkách městyse.
- O schválených individuálních dotacích rozpočtu městyse pro rok 2020 byli žadatelé písemně
informováni.
- Schválen protokol z průběžné kontroly Kontrolního výboru městyse konané dne 4.12.2019.
Protokol je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva a originál je uložen v dokladech Městyse
Strunkovice n. Bl.
- Schválený „Plán rozvoje sportu v městysu Strunkovice n. Bl. na období 2020 – 2025“ je
přílohou usnesení a originál je uložen v dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.
- Uzavřena Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací, která řeší vypouštění
odpadních vod z místní části Svojnice na ČOV Hracholusky.
- Právní zástupce městyse podal u Okresního soudu v Prachaticích žalobu o odevzdání
(vyklizení) nemovité věci. Jedná se o pozemky KN 1201/5 a KN 1201/17 v k. ú. Strunkovice nad
Blanicí.
- Uzavřena smlouva č. 1030050891/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Jedná se
o umístění sloupů pro venkovního vedení VN pro budoucího oprávněného (E.ON Distribuce, a.s.).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/ZM 1/12.2.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva konaného dne 18.12.2019.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 1/12.2.2020 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Rozpočtová opatření
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřeními č. 19/2019, 20/2019, 21/2019, 22/2019 a
1/2020 (příloha č. 1, 2, 3, 4 a 5).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/ZM 1/12.2.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 19/2019, 20/2019, 21/2019, 22/2019 a 1/2020 (příloha č. 1, 2, 3, 4 a 5).

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 1/12.2.2020 bylo schváleno.
Bod č. 5 – Prodej stavebních parcel (Strunkovice, ZTV Na Hořicích)
Před podpisem kupní smlouvy na stavební parcelu č. KN 1219/22 k.ú. Strunkovice n. Bl. zájemce
od smlouvy odstoupil. Předsedající navrhuje zveřejnění záměru na prodej této volné parcely,
a to za stejných podmínek jako dosud. Termín podání do 12:00 hodin dne 18.3.2020.
V průběhu jednání se dostavil zastupitel Ing. Václav Kozler.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 5/ZM 1/12.2.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zveřejnění záměru 14. kola prodeje
pozemků ZTV Strunkovice nad Blanicí, lokalita Hořice, stavební parcela KN 1219/22 k.ú.
Strunkovice n. Bl., za shodných podmínek jako v 1.-13. kole s datem pro podání žádostí do
18.3.2020 do 12:00 hodin.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ZM 1/12.2.2020 bylo schváleno.
Bod č. 6 - Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů o
jejich vzájemných právech a povinnostech (příloha č. 6).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/ZM 1/12.2.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření Dohody vlastníků provozně
souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech (příloha č. 6).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 1/12.2.2020 bylo schváleno.
Bod č. 7 -Výběrové řízení pro akci: Strunkovice n. Bl. č.p. 95, rekonstrukce bytové
jednotky ve 2. NP
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu
„Strunkovice n. Bl. č.p. 95, rekonstrukce bytové jednotky ve 2. NP“ viz. Protokol o jednání komise
pro otevírání obálek a posouzení a vyhodnocení nabídek (příloha č. 7).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 7/ZM 1/12.2.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o průběhu VŘ „Strunkovice n. Bl. č.p. 95, rekonstrukce bytové
jednotky ve 2. NP“.
b) Souhlasí s přidělením zakázky společnosti Sid.pt. spol. s r.o. (Krumlovská 1128, 383 01
Prachatice).
c) Ukládá starostovi městyse uzavřít smlouvu o dílo na akci „Strunkovice n. Bl. č.p. 95,
rekonstrukce bytové jednotky ve 2. NP“ s dodavatelem Sid.pt. spol. s r.o. (Krumlovská
1128, 383 01 Prachatice).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/ZM 1/12.2.2020 bylo schváleno.
Bod č. 8 - Výběrové řízení pro akci: Strunkovice n. Bl. - obnova kanalizace v areálu ZŠ a MŠ
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu
„Strunkovice n. Bl. – obnova kanalizace v areálu ZŠ a MŠ“ viz. Protokol o jednání komise pro

otevírání obálek a posouzení a vyhodnocení nabídek (příloha č. 8).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 8/ZM 1/12.2.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o průběhu VŘ „Strunkovice n. Bl. – obnova kanalizace
v areálu ZŠ a MŠ“.
b) Souhlasí s přidělením zakázky společnosti Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o., Konopiště 45,
384 22 Vlachovo Březí.
c) Ukládá starostovi městyse uzavřít smlouvu o dílo na akci „Strunkovice n. Bl. – obnova
kanalizace v areálu ZŠ a MŠ“ s dodavatelem Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o., Konopiště
45, 384 22 Vlachovo Březí.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/ZM 1/12.2.2020 bylo schváleno.
Bod č. 9 - Dotace
Předsedající podal informace o těchto podaných žádostech o dotace.
Dotace k realizaci v roce 2020 podané z GP JčK:
- Oprava střechy objektu fotbalových kabin
- Obnova 3 křížů na území městyse Strunkovice nad Blanicí
- Pořízení nového DA doplněného požárním přívěsem nákladním
- Strunkovice nad Blanicí – obnova kanalizace v areálu ZŠ a MŠ
- Strunkovice n. Bl. č.p. 95, rekonstrukce bytové jednotky ve 2. NP
Dotace k realizaci v roce 2020 podané z GP SFŽP:
- Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve školní kuchyni ZŠ
- Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v kině
- Rozšíření sběrného dvora (dotace schválena)
Dotace k realizaci v roce 2020 podané z ostatních grantů a dotací:
- Oprava MK v k.ú. Protivec (MMR, dotace schválena)
- Komunitní centrum Strunkovice (MAS Šumavsko, dotace schválena)
- Vybudování odborných učeben ZŠ Strunkovice (IROP, dotace schválena)
- Fara Strunkovice, hospodářská stavení (MK)
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 9/ZM 1/12.2.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o podaných žádostech
o dotace a granty.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/ZM 1/12.2.2020 bylo schváleno.
Předsedající podal informace o nových dotačních možnostech, které může městys využít k realizaci
plánovaných oprav či investičních akcí.
Fondy EHP 2014-2021, Program Kultura, Revitalizace movitého a nemovitého kulturního
dědictví. Podání žádostí do 31.3.2020. Na kulturní památky. Realizace do 30.4.2024. Dotace
90%. Min. výše grantu 5,14 mil. Kč. Max. výše grantu 38,55 mil. Kč.
Předsedající navrhuje podat žádost o dotaci na Kulturní centrum – revitalizace fary ve
Strunkovicích nad Blanicí. Jedná se o rekonstrukci objektu fary, stodol, dvora a výstavba
nových přístřešků a objektu pro uskladnění výstavních exponátů. Celkové náklady 37 mil. Kč.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost

sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 10/ZM 1/12.2.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje předložení žádosti o dotaci do aktuální výzvy Programu Kultura, oblast
podpory Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví z Fondů EHP 20142021 na projekt Kulturní centrum – revitalizace fary ve Strunkovicích nad Blanicí.
b) Schvaluje předfinancování tohoto projektu ve výši 37 000 000,- Kč.
c) Schvaluje spolufinancování projektu ve výši 3.700.000 Kč tj. 10 % předpokládaného
rozpočtu projektu.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 1 (J. Petrášek) Zdrželi se 1 (V. Trávníček)
Usnesení č. 10/ZM 1/12.2.2020 bylo schváleno.
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základy regionálního školství (MF, výzva
VPS-228-2-2020). Výše dotace 90%. Max. výše dotace 20 mil. Kč. Realizace do 2 let od
vydání rozhodnutí. Profinancování dotace do 12/2020.
Předsedající navrhuje podat žádost o dotaci na Rekonstrukci školní kuchyně ZŠ a MŠ.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 11/ZM 1/12.2.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje předložení žádosti o dotaci do aktuální výzvy Ministerstva financí VPS-2282-2020 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základy regionálního školství
na projekt Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ.
b) Schvaluje předfinancování tohoto projektu.
c) Schvaluje spolufinancování projektu ve výši 10 % předpokládaného rozpočtu
projektu.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/ZM 1/12.2.2020 bylo schváleno.
- Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury (MF, výzva VPS-2232-2020). Výše dotace 90%. Max. výše dotace 10 mil. Kč. Realizace do 2 let od vydání
rozhodnutí. Profinancování dotace do 12/2020.
Předsedající navrhuje podat žádost o dotaci na Pořízení 2 obecních bytů Strunkovice nad
Blanicí č.p. 95. Jedná se o půdní vestavbu. Zpracována PD s rozpočtem a vydáno stavební
povolení
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 12/ZM 1/12.2.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje předložení žádosti o dotaci do aktuální výzvy Ministerstva financí VPS-2232-2020 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury a
investiční záměr na projekt Pořízení 2 obecních bytů Strunkovice nad Blanicí č.p. 95.
b) Schvaluje předfinancování tohoto projektu ve výši 5 000 000,- Kč.
c) Schvaluje spolufinancování projektu ve výši 500 000,- Kč tj. 10 % předpokládaného
rozpočtu projektu.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/ZM 1/12.2.2020 bylo schváleno.
Bod č. 10 - Aktuální stavební akce městyse
Předsedající seznámil přítomné s aktuálním průběhem stavebních akcí realizovaných městysem.

Revitalizace rodinného domu B. Havlasy. Hrubá stavba hotova. Provedeny SDK
v podkroví, rozvody elektriky, vody, VZT, odpady v celém objektu. Provedena stavba
venkovního zastřešení až do objektu kina. Začíná probíhat pokládka podlah.
- Rozšíření sběrného dvora Strunkovice. Proveden nákup lisu a kontejnerů. Předáno
staveniště pro stavební část akce (podlaha, střešní krytina a okapy, vnitřní a vnější fasáda,
vrata…)
- KD Svojnice. Potvrzena objednávka na dřevěnou podlahu v chodbě před WC tak, aby byl
prostor bezbariérový. Realizace do 20.3.2020.
- VO Žíchovec. Připravuje se výběrové řízení na kompletní rekonstrukci VO. Navazuje na
uložení kabelů NN ze vzduchu do země (E.ON).
- Zateplení stěny kina. V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí vzduchotechniky objektu
kina je potřeba zateplit 1 zeď kina. Oslovena firma pro podání cenové nabídky.
- VO Hořice. Připravuje se nacenění rekonstrukce VO. Výměna sloupů a lamp, včetně
nových rozvodů.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 13/ZM 1/12.2.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o průběhu
stavebních akcí realizovaných městysem.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/ZM 1/12.2.2020 bylo schváleno.
-

Bod č. 11 - Žádost o udělení souhlasu s liniovou výsadbou na pozemcích městyse
Předsedající seznámil přítomné se žádostí Mysliveckého spolku Strunkovice o výsadbu stromů
podél cesty na pozemcích městyse (příloha č. 9). Žadatel dodal písemný souhlas vlastníků
sousedních pozemků s realizací akce.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 14/ZM 1/12.2.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí souhlasí s realizací liniové výsadby na
pozemcích KN 1426 a 1428 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí a pověřuje starostu udělením
pověření k realizaci opatření (příloha č. 10).
Pro 9 Proti 1 (J. Petrášek) Zdrželi se 1 (V. Trávníček)
Usnesení č. 14/ZM 1/12.2.2020 bylo schváleno.
Bod č. 12 – Účetní závěrka ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí k 31.12.2019
Předsedající seznámil přítomné s účetní závěrkou zřizované organizace, ZŠ a MŠ Strunkovice nad
Blanicí, k 31.12.2019 (příloha č. 11) včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření do fondů.
Hospodářský výsledek činí 296 519,23 Kč a je navržen k převodu do rezervního fondu.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. K účetní závěrce ZŠ a MŠ nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení č. 15/ZM 1/12.2.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje dnešním dnem účetní závěrku ZŠ a
MŠ Strunkovice nad Blanicí k 31.12.2019, včetně rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ
Strunkovice n. Bl. za rok 2019 do fondu (příloha č. 11).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/ZM 1/12.2.2020 bylo schváleno.
Bod č. 13 – Žádosti o koupi pozemků č. 372/1, 372/2, a st. p. č 63/1 v k.ú. Velký Bor
Městys Strunkovice nad Blanicí je vlastníkem pozemků č. 372/1, 372/2 a st. 63/1 v k.ú. Velký Bor.
Je vlastníkem i bývalé budovy výkrmny vepřů na stavebním pozemku. Výše uvedené pozemky

městys pořídil do svého majetku s plánem zajistit demolici rozpadlého objektu a vyčištění
pozemků od náletu keřů a stromů s tím, že danou lokalitu připraví pro možnou výstavbu RD.
S úklidovými pracemi bylo započato. Následně městys obdržel 3 žádosti (příloha č. 12) o koupi či
směnu těchto pozemků či jejich části. Zastupitelé byli seznámeni s těmito žádostmi.
Předsedající navrhuje:
- Stanovit účel užití těchto pozemků (bytová výstavba, zahrada). Odpovídá tomu i užití pro
„Bydlení venkovské“ ve schválené ÚPD.
- Vypracovat znalecký posudek stanovující cenu těchto pozemků určených pro stavební
parcely.
- Zastupitelstvo stanoví podmínky pro zveřejnění záměru na prodej těchto pozemků (prodej
celku či způsob rozdělení na prodejní části, cena za m2 s případnou vazbou na termín
kolaudace RD, stanovení podmínek výběru z řad žadatelů).
- Zastupitelstvo schválí zveřejnění záměru na prodej pozemků s podmínkami a termínem pro
podání žádosti.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 16/ZM 1/12.2.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o žádostech o koupi pozemků KN 372/1, 372/2 a St.63/1 v k.ú.
Velký Bor.
b) Pověřuje starostu zajištěním znaleckého posudku o ceně nemovitosti pozemků KN 372/1,
372/2 a St.63/1 v k.ú. Velký Bor.
c) Pověřuje starostu a předsedu komise stavební zajištěním návrhu na možné dělení těchto
pozemků s ohledem na následné užití pozemků.
d) Pověřuje starostu a předsedu komise stavební zjištěním možnosti získat do vlastnictví
městyse pozemky KN 374/13 a st.p.č 63/4 v k.ú. Velký Bor.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/ZM 1/12.2.2020 bylo schváleno.
Bod č. 14 – Vlajka pro Tibet
Předsedající seznámil přítomné s mezinárodní kampaní Vlajka pro Tibet. Městys si vyvěšením
tibetské vlajky již v předchozích letech (v roce 2019 již po čtrnácté) připomínal okupaci Tibetu
Čínou.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 17/ZM 1/12.2.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje, aby se městys Strunkovice nad Blanicí
vyvěšením tibetské vlajky připojil k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/ZM 1/12.2.2020 bylo schváleno.
Bod č. 15 – Diskuse
- Ve dnech 5. – 7. 2.2020 se uskutečnila návštěva zástupců z družební obce Věrchnij Bistrij na
Ukrajině. Při této příležitosti byla podepsána „Smlouva o vzájemné spolupráci a přátelských
vztazích“.
- Příprava sálu a tomboly na „Bál městyse“ se uskuteční ve čtvrtek 13.2.2020 od 17:00 hodin.
- Další zasedání Zastupitelstva městyse se uskuteční ve středu 18. března 2020.
- Díry na MK Velký Bor, u Šandů (Ing. Petrášek)
- Vyčistit kanálové koše (Ing. A. Stará, Ph.D.)
Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 12.2.2020 ve 20:25 hodin.

Zápis byl pořízen 12.2.2020.
Zapsal: Ing. Karel Matějka, starosta.

Ověřovatelé:
Ing. Jiří Petrášek

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

Ing. Ivo Novotný

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

