Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 9 / 2020 ze dne 21.10.2020
Místo, datum a čas konání:
Přítomni:

Omluveni:

Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
21.10.2020 v 18:30 hodin
Ing. K. Matějka, R. Toušek, Ing. I. Novotný, Mgr. H. Pártlová,
MVDr. J. Starý, Ph.D., Mgr. V. Trávníček, Ing. A. Stará, Ph.D., Ing. V. Kozler,
Ing. Jan Pártl, Ing. J. Petrášek, M. Richter

Neomluveni:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Na úvod jednání uctili přítomní minutou ticha památku Mgr. Theodora Pártla, prvního
polistopadového místostarosty, zastupitele, Sokola, učitele, sbormistra a patriota Strunkovic nad Blanicí.
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 MVDr. Jana Starého, Ph.D.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/ZM 9/21.10.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu
Ing. Ivo Novotného a MVDr. Jana Starého, Ph.D.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/ZM 9/21.10.2020 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 9/21.10.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
1)
Určení ověřovatelů zápisu
2)
Schválení programu
3)
Kontrola plnění usnesení
4)
Rozpočtová opatření
5)
Výzva Zastupitelstva Jihočeského kraje – dostavba D3
6)
Prodej pozemku KN 88 v k. ú. Velký Bor
7)
Změna ceny za pronájem hrobového místa
8)
Plán inventur na rok 2020
9)
Stavební akce městyse
10) Pořízení 2 obecních bytů, Strunkovice 95 - Dodatek č.1 ke SoD
11) Dotace
12) Kontroly Kontrolního výboru
13) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 9/21.10.2020 bylo schváleno.
Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 16.9.2020.

- Rozpočtová opatření č. 10/2020 – 13/2020 jsou přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva a originály
jsou uloženy v účetních dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.
V souladu s usnesením č. 6/ZM 8/16.9.2020 byla uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene č.:PI014330061757/001, kopie je přílohou usnesení, originál uložen mezi smlouvami městyse.
Na úřední desce byl zveřejněn záměr na prodej částí pozemku KN 88 v k.ú. Velký Bor.
Na úřední desce byl zveřejněn záměr na prodej pozemku 372/1 v k.ú. Velký Bor.
Byl uzavřen dodatek č. 1 kupní smlouvy na dodávku dopravního automobilu s přívěsem pro SDH
Strunkovice nad Blanicí.
Byla uzavřena smlouva na poskytnutí finančního daru na provoz obvodní ordinace ve Strunkovicích
nad Blanicí MUDr. Anně Vávrové pro rok 2020.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/ZM 9/21.10.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva konaného dne 16.9.2020.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 9/21.10.2020 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Rozpočtová opatření
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 14/2020, 15/2020 a 16/2020
(příloha č. 1, 2, a 3).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/ZM 9/21.10.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtová opatření č. 14/2020, 15/2020 a
16/2020 (příloha č. 1, 2, a 3).
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 9/21.10.2020 bylo schváleno.
Bod č. 5 - Výzva Zastupitelstva Jihočeského kraje – dostavba D3
Předsedající seznámil přítomné s žádostí o podporu Výzvy Zastupitelstva Jihočeského kraje (příloha č.4),
která vyzývá premiéra Andreje Babiše a vládu České republiky, aby pokračovali v přípravě dálnice D3
z Prahy na hranici Jihočeského kraje v trase a termínech, které již dříve schválila, tj. v rozsahu staveb
dálnice D3 Praha (D0) – Jílové – Hostěradice – Václavice – Voračice – Nová Hospoda (D3) a v termínu
uvedení do provozu v roce 2028.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 5/ZM 9/21.10.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí se připojuje a schvaluje výzvu Zastupitelstva Jihočeského
kraje, která vyzývá premiéra Andreje Babiše a vládu České republiky, aby pokračovali v přípravě dálnice
D3 z Prahy na hranici Jihočeského kraje v trase a termínech, které již dříve schválila, tj. v rozsahu staveb
dálnice D3 Praha (D0) – Jílové – Hostěradice – Václavice – Voračice – Nová Hospoda (D3) a v termínu
uvedení do provozu v roce 2028.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ZM 9/21.10.2020 bylo schváleno.
Bod č. 6 - Prodej pozemku KN 88 v k. ú. Velký Bor
Předsedající seznámil přítomné se se žádostí o odkup částí pozemku KN 88 v k.ú. Velký Bor (příloha č.5) a
GP na dělení tohoto pozemku (příloha č.6). Záměr na prodej částí výše uvedeného pozemku byl schválen
Zastupitelstvem městyse a zveřejněn na úřední desce.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/ZM 9/21.10.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje:
a) Prodej pozemku parc.č.88/1 v k.ú. Velký Bor (233m2, ostatní plocha) panu Vojtěchu Muškovi

(Velký Bor 23, Strunkovice nad Blanicí).
b) Prodej pozemku parc.č.88/2 v k.ú. Velký Bor (81m2, ostatní plocha) manželům MUDr. Renátě
Čížkovské a JUDr. Pavlu Čížkovskému (Bratří Čapků 23, Praha 10).
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 9/21.10.2020 bylo schváleno.
Bod č. 7 - Změna ceny za pronájem hrobového místa
Předsedající seznámil přítomné se současnou cenou za pronájem hrobového místa na hřbitově ve
Strunkovicích nad Blanicí. Cena se skládá z ceny z nájmu z pozemku pro hrobové místo (ten v současné
době činí 4,- Kč/m2 za rok) a z úhrady služeb (sečení a úklid hřbitova, odvoz kontejneru na hřbitovní odpad,
zajištění vody na zalévání hrobů…).
Stávající ceny činí za 10-ti letý nájem hrobového místa: Urnové místo 400,- Kč, jednohrob 400,- Kč,
dvouhrob 600,- Kč, kolumbárium 2000,- Kč.
Bylo by vhodné aktualizovat ceny za pronájem hrobových míst (kromě kolumbária, zde je cena aktuální).
Nájemné z pozemků pro hrobová místa musí být v souladu s aktuálním cenovým věstníkem vydaným
Ministerstvem financí.
Dále předsedající seznámil přítomné s výší nájmů za hrobová místa v okolních obcích.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 7/ZM 9/21.10.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje:
a) Od 1.1.2021 nájemné z pozemků pro hrobová místa na hřbitově ve Strunkovicích nad Blanicí ve
výši 8,- Kč/m2/rok.
b) Od 1.1.2021 cenu za pronájem hrobového místa na 10 let na hřbitově ve Strunkovicích nad
Blanicí:
Urnové místo 800,- Kč, jednohrob 800,- Kč, dvouhrob 1200,- Kč, kolumbárium 2000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/ZM 9/21.10.2020 bylo schváleno.
Bod č. 8 – Plán inventur na rok 2020
Předsedající seznámil přítomné s Plánem inventarizace městyse za rok 2020 včetně seznamu
inventarizačních komisí (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. 8/ZM 9/21.10.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Plán inventarizace městyse za rok 2020 včetně
seznamu inventarizačních komisí (příloha č. 7).
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/ZM 9/21.10.2020 bylo schváleno.
Bod č. 9 – Stavební akce městyse
Předsedající seznámil přítomné s průběhem stavebních akcí městyse.
Rekonstrukce 1. stupně ZŠ probíhá v souladu s harmonogramem. Navíc jsou prováděny některé
kanalizační přípojky pro okapové svody, které měly stávající volné vyústění na chodník. Dokončena je
rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně a veřejného osvětlení v Žíchovci. Výstavba 2
podkrovních bytových jednotek v č.p. 95 (Strunkovice) má v důsledku koronavirové krize cca 1 měsíc
skluz. Na základě cenové nabídky budou potvrzeny objednávky na výměnu oken a provedeno zateplení
fasády bytové části objektu. Provedena elektrická přípojka do hasičské zbrojnice ve Velkém Boru.
Nutno dodělat vnitřní rozvody. Povodí Vltavy ve spolupráci s městysem provádí částečné odstranění
sedimentů v řece Blanici ve Strunkovicích a to v úseku most – sportovní areál. Byl opětovně
zprovozněn bezdrátový rozhlas ve všech místních částech kromě Žíchovce. Zde nutná montáž na nové
sloupy VO.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 9/ZM 9/21.10.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o průběhu stavebních akcí
městyse Strunkovice nad Blanicí.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/ZM 9/21.10.2020 bylo schváleno.
Bod č. 10 – Pořízení 2 obecních bytů, Strunkovice 95 - Dodatek č.1 ke SoD
Předsedající seznámil přítomné s žádostí stavitele výše uvedené akce o posunutí termínu dokončení díla.
Důvodem je absence části kmenových stavebních dělníků a dělníků subdodavatele, a to v souvislosti
s nákazou či koronavirovou karanténou. Zhruba měsíční skluz tak posouvá opravu a nátěry vnější fasády do
období, kdy venkovní teploty neumožňují realizaci těchto prací. Přítomní byli seznámeni s dodatkem č. 1
„Závazných smluvních podmínek č. 202049“ (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. 10/ZM 9/21.10.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje uzavření dodatku č.1 „Závazných smluvních podmínek č.202049“ (příloha č. 8) pro
akci „Strunkovice nad Blanicí č.p. 95, půdní vestavba 2 bytových jednotek“.
b) Pověřuje starostu městyse uzavřením dodatku č. 1 „Závazných smluvních podmínek č. 202049“
(příloha č. 8) pro akci „Strunkovice nad Blanicí č.p. 95, půdní vestavba 2 bytových jednotek“.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/ZM 9/21.10.2020 bylo schváleno.
Bod č. 11 - Dotace
Předsedající seznámil přítomné s dotačními programy MMR a Jihočeského kraje.
Dotačními program MMR, podprogram „Podpora obnovy a rozvoje venkova“:
Vyhlášení výzvy:
12. října 2020
Zahájení příjmu žádostí:
12. října 2020
Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků:
duben 2021
Nejzazší termín zahájení realizace akce:
září 2021
Nejzazší termín ukončení realizace akce:
31. prosince 2022
Výše alokace pro tuto výzvu:
2 439 500 000 Kč.
Předsedající navrhuje podat žádost o dotaci z podprogramu MMR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ pro
rok 2021 z těchto dotačních titulů (DT):
117D8210A Podpora obnovy místních komunikací na akci „Obnovu MK ve Velkém Boru“
(zpracována PD včetně rozpočtu na 3 MK ve Velkém Boru, nutná aktualizace pasportu MK, podat žádost na
ohlášení, náklady cca 2 mil. Kč)
117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury na akci „Rekonstrukci tělocvičny“ (zateplení střechy,
palubovka, obklady stěn…, není potřeba stavební povolení ani ohlášení, nutné udělat jednoduchý projekt
s výkazem výměr)
117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci „Rekonstrukci budovy úřadu městyse a ZŠ“
(ÚM: vnější a vnitřní fasáda, elektroinstalace, osvětlovací tělesa, stropní podhledy, podlahy…, ZŠ: vnější
fasáda, střecha nad vstupem a šatnami…PD a výkaz výměr se připravuje, akce bez stavebního povolení a
ohlášení)
117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci: „Veřejné
víceúčelové hřiště“ ( workout a dětské prvky, není na stavební povolení, projednat s veřejností a
projektantem)
Dotační program Jihočeského kraje, „Program obnovy venkova“:
Opatření 1: Dotace na projekt obce
V tomto opatření lze provést opravu, obnovu, výstavbu či rekonstrukci budovy nebo stavby včetně doplnění
či pořízení nezbytného vybavení (např. obecního úřadu/radnice, školského zařízení, sportovního a
kulturního zařízení, hasičské zbrojnice, zdravotnického zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy,
sakrální stavby, hřbitova, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, knihovny, informačního centra);
opravu, obnovu, výstavbu či rekonstrukci oplocení, přístřešku, pergoly, altánu, požární nádrže, vodovodní a
kanalizační sítě, kašny, soch, pomníku, rozhledny, komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, rozhlasu,
cyklistických a pěších stezek, venkovního mobiliáře, stání pro kontejnery na komunální odpad, nákup
kontejnerů na komunální odpad, nákup techniky k údržbě veřejných prostranství, pořízení ukazatelů
rychlosti, úpravu veřejných prostranství apod.
Dotace na akci může činit maximálně 60 % uznatelných výdajů akce v běžném roce.

V opatření 1 může obec podat maximálně 2 žádosti v daném roce do součtu dotací max. 300 tis. Kč.
Opatření 2: Dotace na úroky z úvěrů
Dotaci lze poskytnout na úroky z úvěru, určeného na realizaci projektů k obnově a zřízení občanské
vybavenosti, technické infrastruktury, zabezpečujícího komplexní úpravu veřejných prostranství, zeleně,
rybníků apod. Dotovat lze i úroky z úvěru, poskytnutého na nákup pozemků a objektů nezbytných pro
realizaci projektu nebo úroky z úvěru, který si žadatel bere na předfinancování realizace projektu v rámci
jiných dotačních programů.
Dotace v rámci tohoto opatření může činit maximálně 80 % uznatelných výdajů akce (roční splátky
úroků z úvěru, kterou je obec zavázána uhradit) v běžném roce.
Žadatel může v tomto opatření podat max. 3 žádosti. Souhrnná výše dotací na všechny žádosti jednoho
žadatele v rámci opatření 2 může činit max. 200 tis. Kč.
Přidělení dotace v opatření 2 je slučováno s opatřením 1. Celkem může žadatel v roce 2021 obdržet
dotace v součtu max. 350 tis. Kč, přednostně se přidělují dotace v rámci opatření 1.
Podání žádostí od 26.10.2020, ukončení příjmu žádostí 31.12.2020.
Předsedající navrhuje podat v rámci POV Jihočeského kraje dotaci na rekonstrukci části objektu Úřadu
městyse (podatelna, matrika).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 11/ZM 9/21.10.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje aktualizaci úseků komunikací v pasportu komunikací (současné MK 3c, MK 4c změny délek, původní účelová č.7 - nově zařadit jako MK 8c) v části obce Velký Bor (příloha č. 9).
b) Pověřuje starostu městyse podáním žádosti o změnu zařazení úseků místních komunikací na
příslušný Silniční správní úřad.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/ZM 9/21.10.2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 12/ZM 9/21.10.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu MMR
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“ pro rok 2021 z těchto dotačních titulů:
a) 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací na akci „Obnovu MK ve Velkém Boru“.
b) 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury na akci „Rekonstrukce tělocvičny“.
c) 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci „Rekonstrukce budovy úřadu
městyse a ZŠ“
d) 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci: „Veřejné
víceúčelové hřiště“
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/ZM 9/21.10.2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 13/ZM 9/21.10.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje v rozpočtu městyse odpovídající alokaci
vlastních prostředků na dofinancování akcí realizovaných z dotačního podprogramu MMR „Podpora
obnovy a rozvoje venkova“ pro rok 2021 pro tyto akce:
a) 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací na akci „Obnovu MK ve Velkém Boru“.
b) 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury na akci „Rekonstrukci tělocvičny“.
c) 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci „Rekonstrukci budovy úřadu
městyse a ZŠ“.
d) 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci: „Veřejné
víceúčelové hřiště“.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1 (A. Stará)
Usnesení č. 13/ZM 9/21.10.2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/ZM 9/21.10.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2021 na
akci „Rekonstrukce budovy Úřadu městyse“.

b) Schvaluje v rozpočtu městyse odpovídající alokaci vlastních prostředků na dofinancování akce
„Rekonstrukce budovy Úřadu městyse“.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/ZM 9/21.10.2020 bylo schváleno.
Bod č. 12 - Kontroly Kontrolního výboru
Předsedající seznámil přítomné s Protokolem č.2/2020 (příloha č. 10) z kontroly zápisů ze zasedání
Zastupitelstva městyse, kterou provedl Kontrolní výbor 7.10.2020.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 15/ZM 9/21.10.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zápis z kontroly Kontrolního výboru městyse ze
dne 7.10.2020 (příloha č. 10).
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/ZM 9/21.10.2020 bylo schváleno.
Bod č. 13 - Diskuse
Žádost o opravu veřejných komunikací v obci Svojnice (příloha č.11) (J. Brych)
Cesty v areálu 2. stupně ZŠ zasypat recyklátem a uhutnit. (V. Trávníček)
Příští zasedání Zastupitelstva městyse se uskuteční ve středu 25. listopadu a 16. prosince od 18:30 hod.
Příprava rozpočtu městyse na rok 2021:
Předseda Komise pro osady ve spolupráci s Osadními výbory a SDH zajistí do 25.11.2020 písemné
požadavky na materiální a finanční prostředky na činnost opravy, rekonstrukce, výstavbu, vybavení
atd. v jednotlivých místních částech a SDH. Do stejného data mohou zastupitelé podávat návrhy pro
jednotlivé položky rozpočtu, zejména týkající se oprav, investic, nákupů vybavení, strojů, zařízení
apod.
Pracovní schůzka na přípravu rozpočtu městyse na rok 2021 se uskuteční v pondělí 30.11.2020 od
16:00 hodin.

Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 21.10.2020 ve 20:15 hodin.
Zápis byl pořízen 21.10.2020.
Zapsal: Ing. Karel Matějka, starosta.
Ověřovatelé:

Ing. Ivo Novotný ........................

MVDr. Jan Starý, Ph.D.............................

