Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 9 / 2018 ze dne 31. 10. 2018
Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
31. 10. 2018 v 18:30 hodin
Přítomni:
Ing. V. Kozler, Ing. K. Matějka, Ing. I. Novotný, Ing. Jan Pártl, Mgr. H. Pártlová,
Ing. J. Petrášek, M. Richter, MVDr. J. Starý, Ph.D., R. Toušek, Mgr. V. Trávníček
Omluveni:
Ing. Alžběta Stará, 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 10, omluveno 1, neomluveno 0).
Bod č. 1 - Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající určil ověřovateli zápisu Ing. Jana Pártla a Ing. Ivo Novotného.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení 1/ZM 9/31. 10. 2018:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu
Ing. Jana Pártla a Ing. Ivo Novotného.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 1 (I.Novotný)
Usnesení č. 1/ZM 9/31. 10. 2018 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.
Předsedající navrhl doplnit do programu jednání Zastupitelstva tyto body:
• Komise městyse Strunkovice nad Blanicí
• Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
• Knihovní řád knihovny městyse
• Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství při občanském sňatku konaném ve
správním obvodu matričního úřadu
• Dodatek ke Smlouvě o nájmu za účelem zajištění provozu veřejného vodovodu a kanalizace
ve Strunkovicích nad Blanicí
• Osadní výbory
Žádný další bod k doplnění nebyl předložen.
Návrh usnesení 2/ZM 9/31. 10. 2018:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje doplnění programu jednání
Zastupitelstva o tyto body:
• Komise městyse Strunkovice nad Blanicí
• Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
• Knihovní řád knihovny městyse
• Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství při občanském sňatku konaném ve
správním obvodu matričního úřadu
• Dodatek ke Smlouvě o nájmu za účelem zajištění provozu veřejného vodovodu a
kanalizace ve Strunkovicích nad Blanicí
• Osadní výbory
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 9/31. 10. 2018 bylo schváleno.

Návrh usnesení 3/ZM 9/31. 10. 2018:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Rozpočtová opatření
5) Inventarizace majetku městyse za rok 2018
6) Směna pozemků: KN 292/19 (k.ú. Protivec),
KN 835, KN 856, KN 878, KN 883, KN 884 (k.ú. Žíchovec)
7) Vodné stočné 2019
8) Výše nájemného v nájemních bytech městyse
9) Příprava rozpočtu městyse na rok 2019
10) Dotace
11) Stanovení názvu ulice
12) Stavební akce městyse
13) Komise městyse Strunkovice nad Blanicí
14) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
15) Knihovní řád knihovny městyse
16) Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství při občanském sňatku konaném ve
správním obvodu matričního úřadu
17) Dodatek ke Smlouvě o nájmu za účelem zajištění provozu veřejného vodovodu a kanalizace
ve Strunkovicích nad Blanicí
18) Osadní výbory
19) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 9/31. 10. 2018 bylo schváleno.
Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. 9. 2018.
- Rozpočtové opatření č. 7/2018 - 12/2018 jsou přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva a
originál je uložen v účetních dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.
- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem akce „Revitalizace veřejného prostranství
s parkovací funkcí“, byl uzavřen.
- O neschválení využití předkupního práva na nemovitost č.p. 54 ve Strunkovicích nad Blanicí
včetně st. p. 157/1 a st. p. 157/2 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí byl vlastník nemovitosti písemně
informován.
- Byl schválen prodej stavebních pozemků 1219/20 a 1210/25 v. k.ú. Strunkovice n.Bl. (ZTV
Hořice). Na pozemek 1219/20 byla uzavřena Kupní smlouva. Na pozemek 1210/25 je připravena
smlouva k podpisu. Zároveň byl zveřejněn záměr 8. kola prodeje pozemků ZTV Strunkovice nad
Blanicí, lokalita Hořice za shodných podmínek jako v 1.-7. kole s datem pro podání žádostí do
30.11.2018 do 12:00 hodin.
- Pro schválený prodej pozemků KN 677/12 a KN 677/13 v k. ú. Strunkovice n. Bl. Biskupství
Českobudějovickému se připravuje kupní smlouva.
- Pro schválenou koupi pozemků KN 945/25, KN 945/23, KN 574/8 a KN 211/17 v k. ú.
Strunkovice nad Blanicí se připravuje smlouva.
- Pro schválenou koupi pozemku KN 175/10 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí se připravuje
smlouva.
- Záměr na směnu pozemků potřebných pro realizaci společných zařízení v rámci KPÚ k.ú.
Žíchovec byl zveřejněn a bude se dnes schvalovat.

- Smlouvou č.: 1040013540/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci
„Strunkovice – kabel NN, Protivecká“ byla uzavřena.
- Smlouvou o zřízení věcného břemene č.: PI – 014330050151/001 (příloha č. 11) pro akci
„Protivec - kabel NN, pí. Wágnerová“ byla uzavřena.
- Technické řešení odvodnění místní komunikace ve Strunkovicích v lokalitě na Hořicích u č.p.
311 bylo diskutováno s odborníky a na základě návrhu se připravuje rozpočet tak této akce,
abychom ji mohli zařadit do rozpočtu na rok 2019.
- Dohody o narovnání v souvislosti se zajišťováním povinností týkajících se elektrozařízení a
elektroodpadu dle zákona o odpadech byla uzavřena.
- Pro schválený prodej části pozemku KN 908 (KN 908/1) v k. ú. Strunkovice nad Blanicí se
připravuje kupní smlouva. Bylo již provedeno geodetické zaměření, vyhotoven oddělovací GP a
získáno souhlasné stanovisko stavebního úřadu s dělením pozemku.
- O nově schválené výši nájmu zemědělských pozemků městyse v k.ú. Strunkovice nad Blanicí
byli nájemci informováni a toto bylo zohledněno v dodatku nájemních smluv.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 4/ZM 9/31. 10. 2018:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva konaného dne 26.9.2018.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 9/31. 10. 2018 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Rozpočtová opatření
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 13/2018 a 14/2018 (příloha č. 1 a 2).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 5/ZM 9/31. 10. 2018:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 13/2018 a č. 14/2018 (příloha č. 1 a 2).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ZM 9/31. 10. 2018 bylo schváleno.
Bod č. 5 - Inventarizace majetku městyse za rok 2018
Předsedající seznámil přítomné s Plánem inventarizace městyse za rok 2018 včetně seznamu
inventarizačních komisí (příloha č. 3).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 6/ZM 9/31. 10. 2018:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Plán inventarizace městyse za rok
2018 včetně seznamu inventarizačních komisí (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 9/31. 10. 2018 bylo schváleno.
Bod č. 6 - Směna pozemků: KN 292/19 (k. ú. Protivec),
KN 835, KN 856, KN 878, KN 883, KN 884 (k. ú. Žíchovec)
Záměr na směnu výše uvedených pozemků byl schválen na minulém zasedání Zastupitelstva a byl
zveřejněn na úřední desce. Ke směně dochází z důvodů připravované realizace společných zařízení
(revitalizace Libotyňského potoka) v k. ú. Žíchovec, kde městys nemá na realizaci dostatek
vlastních pozemků.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost

sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 7/ZM 9/31. 10. 2018:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje směnu pozemku KN 292/19 (k. ú.
Protivec) za pozemky KN 835, KN 856, KN 878, KN 883, KN 884 (k. ú. Žíchovec).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/ZM 9/31. 10. 2018 bylo schváleno.
Bod č. 7 - Vodné stočné 2019
Předsedající seznámil přítomné s návrhem ceny vodného a stočného pro rok 2019 (příloha č. 4) tak,
jak jej předložil provozovatel (ČEVAK).
Pohyblivá složka vodného pro rok 2019 se z 40,86 Kč/m3 mění na 42,05 Kč/m3 bez DPH (48,36
Kč/m3 s DPH). Navýšení o 1,19 Kč/m3 (bez DPH).
Pohyblivá složka stočného pro rok 2019 se nemění a zůstává ve výši 21,08 Kč/m3 bez DPH (24,24
Kč/m3 s DPH).
Pevná složka vodného a stočného se dle kapacity vodoměru mění takto:
Vodoměr s kapacitou 2,5 m3/hod. – nemění - 703,- Kč (bez DPH)
Vodoměr s kapacitou 6 m3/hod. – nemění - 3 376,- Kč (bez DPH)
Vodoměr s kapacitou 10 m3/hod. – snižuje se z 8 489,- Kč na 8 487,- Kč (bez DPH)
Zvýšení cen reflektuje nárůst cen energií, mezd…
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 8/ZM 9/31. 10. 2018:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje výši vodného a stočného pro rok 2019
dle předloženého návrhu (příloha č. 4).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/ZM 9/31. 10. 2018 bylo schváleno.
Bod č. 8 - Výše nájemného v nájemních bytech městyse
Předsedající seznámil přítomné s výší nájemného v obecních bytech. Na základě usnesení
Zastupitelstva z října 2015 se nájemné zvýšilo od 1.1.2016 z 22,67 Kč/m2 na 25,5 Kč/m2.
Vzhledem k proběhlým investicím, růstu cen a inflace je potřeba zvážit jeho zvýšení, které
neodpovídá reálným cenám ve srovnatelně velkých obcích.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 9/ZM 9/31. 10. 2018:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje nájemné v obecních bytech ve výši 29,Kč /m2 od 1.1.2019.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 2 (J. Petrášek, V. Trávníček)
Usnesení č. 9/ZM 9/31. 10. 2018 bylo schváleno.
Bod č. 9 - Příprava rozpočtu městyse na rok 2019
Návrh rozpočtu musí být připraven do 4. prosince, aby po zveřejnění na úřední desce mohl být
schválen na zasedání Zastupitelstva 19. prosince 2018. Pracovní schůzka na přípravu proběhne
v pondělí 3. prosince od 17:00 hodin. Do tohoto data je potřeba získat potřebné podklady.
V souvislosti s tím zajistí předseda Komise pro osady ve spolupráci s Osadními výbory a SDH
písemné požadavky na opravy, rekonstrukce, výstavbu, vybavení atd. v jednotlivých místních
částech.
Zároveň předsedající vyzval zastupitele k přípravě návrhů pro jednotlivé položky rozpočtu,
zejména týkající se oprav, investic, nákupů vybavení, strojů, zařízení apod.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení 10/ZM 9/31. 10. 2018:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu
městyse na rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/ZM 9/31. 10. 2018 bylo schváleno.
Bod č. 10 - Dotace
Předsedající seznámil přítomné s vyhlášenými dotačními programy na rok 2018, Programem
obnovy venkova Jihočeského kraje a programem Podpora obnovy a rozvoje venkova
vyhlášeným MMR. Dále s podmínkami dotačních programů, termíny podání žádostí a finančními
alokacemi. S ohledem na přípravu rozpočtu pak vyzval přítomné zastupitele, aby v souladu se
zadáním dotačních programů připravili vhodné návrhy akcí pro podání v těchto dvou dotačních
titulech a to do konce listopadu a zaslali je starostovi nebo místostarostovi mailem tak, aby mohly
být prodiskutovány na pracovní schůzce 3.12.2018.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 11/ZM 9/31. 10. 2018:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o dotacích na rok
2019.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/ZM 9/31. 10. 2018 bylo schváleno.
Bod č. 11 - Stanovení názvu ulice
Na minulém zasedání Zastupitelstva byl pro místní komunikaci nového ZTV ve Strunkovicích
schválen název Na Hradišti. Následně jsme byli upozorněni, že rovněž v lokalitě pod kostelem
stávalo hradiště a je tedy na zvážení, zda tento název pro danou lokalitu není zavádějící a zda by
nebylo vhodné usnesení revokovat a název změnit.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 12/ZM 9/31. 10. 2018:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o lokalitě se shodným
místním názvem. Na Hradišti a s ohledem na tuto skutečnost navrhuje do konce března 2019
revokovat usnesení s názvem ulice a do té doby probrat jiné vhodné názvy včetně získání názorů
občanů.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/ZM 9/31. 10. 2018 bylo schváleno.
Bod č. 12 - Stavební akce městyse
Byla provedena betonáž základu pro sušák požárních hadic pro SDH Velký Bor. Dokončena
rekonstrukce kanalizace k ČOV a ve sportovním areálu. Provedena kompletní oprava střechy
skladu stolů a židlí v KD Strunkovice. Provedeny opravy okapů a střech : ZŠ II. stupeň, střelnice,
bufet na hřišti, sběrný dvůr. Probíhají práce na parkovišti u DPS a okolí (zpevněné plochy, VO,
chodníky…).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 13/ZM 9/31. 10. 2018:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o stavebních akcích
městyse.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/ZM 9/31. 10. 2018 bylo schváleno.

Bod č. 13 - Komise městyse Strunkovice nad Blanicí
Zastupitelstvo městyse 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 – Ing. Alžběta Stará, PhD.
Komise kulturní a školská, předsedkyně – Mgr. Hana Pártlová
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 – Ing. Ivo Novotný
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 14/ZM 9/31. 10. 2018:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí zřízení těchto komisí a
jmenování jejich předsedů:
Komise zdravotní a sociální, předsedkyně – Ing. Alžběta Stará, PhD.
Komise kulturní a školská, předsedkyně – Mgr. Hana Pártlová
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 – Ing. Ivo Novotný
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/ZM 9/31. 10. 2018 bylo schváleno.
Bod č. 14 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Předsedající seznámil přítomné se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (příloha č. 5)
ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, a.s..
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 15/ZM 9/31. 10. 2018:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření Smlouvoy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti (příloha č. 5).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/ZM 9/31. 10. 2018 bylo schváleno.
Bod č. 15 - Knihovní řád knihovny městyse
V souvislosti se změnou zákonů a GDPR je vypracován nový Knihovní řád pro naši knihovnu
městyse (příloha č. 6).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 16/ZM 9/31. 10. 2018:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Knihovní řád knihovny městyse
Strunkovice nad Blanicí (příloha č. 6).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/ZM 9/31. 10. 2018 bylo schváleno.

Bod č. 16 - 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.
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 17/ZM 9/31. 10. 2018:
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 2018-2022 člena zastupitelstva městyse pana Mikuláše Richtera. Zastupitelé vzali tuto
informaci na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 1 (M. Richter)
Usnesení č. 17/ZM 9/31. 10. 2018 bylo schváleno.
Bod č. 17 - Dodatek ke Smlouvě o nájmu za účelem zajištění provozu veřejného vodovodu a
kanalizace ve Strunkovicích nad Blanicí
V souvislosti s dokončením vodovodu a kanalizaci na novém ZTV Na Hořicích (Strunkovice
n.Bl.), je potřeba toto zkolaudované dílo předat správci VHI, kterým je pro městys ČEVAK, a. s..
S tím souvisí rozšíření smlouvy o dodatek č.18. ke Smlouvě o nájmu za účelem zajištění provozu
veřejného vodovodu a veřejné kanalizace v obci Strunkovice nad Blanicí ze dne 20.9.2000 (příloha
č. 7).
Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným občanům vyjádřit se. Nikdo se k danému
bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 18/ZM 9/31. 10. 2018:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zveřejnění záměru na uzavření
dodatku č.18. ke Smlouvě o nájmu za účelem zajištění provozu veřejného vodovodu a veřejné
kanalizace v obci Strunkovice nad Blanicí ze dne 20.9.2000 (příloha č. 7).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/ZM 9/31. 10. 2018 bylo schváleno.
Bod č.18 – 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, předseda - Stanislav Muška , členové - Jana Říhová, Marcela
Kadlecová, Karel Říha, František Steinocher ml.,
• 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
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 19/ZM 9/31. 10. 2018:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zřízení těchto osadních výborů:
• OV Malý a Velký Bor, předseda - Stanislav Muška, členové - Jana Říhová, Marcela
Kadlecová, Karel Říha, František Steinocher ml.,

•

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
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/ZM 9/31. 10. 2018 bylo schváleno.
Bod č. 19 - Diskuse
-Další zasedání Zastupitelstva městyse se uskuteční 19.12.2018.
Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 31. 10. 2018 ve 20:20 hodin.
Zápis byl pořízen 31. 10. 2018.
Zapsal: Ing. Karel Matějka, starosta.

Ověřovatelé:

Ing. Jan Pártl .................

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

