Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 9 / 2021 ze dne 22.09.2021
Místo, datum a čas konání: Komunitní centrum, Strunkovice n. Bl.
22.09.2021 v 18:30 hodin
Přítomni:

Ing. K. Matějka, R. Toušek, Mgr. H. Pártlová, Ing. V. Kozler,
Ing. I. Novotný, M. Richter, Mgr. V. Trávníček, MVDr. J. Starý, Ph.D.,
Ing. A. Stará, Ph.D., Ing. Jan Pártl, Ing. J. Petrášek

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).
Bod č. 1 - Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající určil ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Petráška a Ing. Alžbětu Starou, Ph.D.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/ZM 9/22.09.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu
Ing. Jiřího Petráška a Ing. Alžbětu Starou, Ph.D.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1 (J. Petrášek)
Usnesení č. 1/ZM 9/22.09.2021 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 návrh na změnu či doplnění programu zasedání Zastupitelstva nebyl podán.
Návrh usnesení č. 2/ZM 9/22.09.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Výběrové řízení pro akci „Revitalizace zahrady mateřské školy ve Strunkovicích n. Bl.“
5) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 9/22.09.2021 bylo schváleno.
Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 8.9.2021.
- Rozpočtové opatření č. 7/2021, 8/2021, 9/2021, 10/2021: Zveřejněno na úřední desce městyse,
přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva, originály uloženy v účetních dokladech městyse.
- Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Strunkovice nad Blanicí na období 2022 – 2024 je
přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva, originál uložen v účetních dokladech městyse.

- Byly uzavřeny smlouvy na věcná břemena:
• Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP-014340000441/001-HRD - ZTV STL
Strunkovice nad Blanicí - Hořice.
• Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP-014340000451/001-HRD - Přípojka STL
Strunkovice, Na Ostrově 93.
• Smlouva o smlouvě o budoucí zřízení věcného břemene č.: PI- 001030066646/003ELSS – Strunkovice – kabel NN, Kouba, Košťál.
- Žadatel byl písemně informován o souhlasu s prodloužením termínu výstavby rodinného domu
a jeho kolaudace na parc.č. 1210/25 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí o 1 rok bez pokuty uvedené v
kupní smlouvě na tuto stavební parcelu.
- Smlouvy na pacht zemědělských pozemků ve vlastnictví městyse v k.ú. Protivec, Šipoun a
Svojnice se připravují tak, aby mohli být podepsány v potřebném termínu pro další užívání.
- Smlouva o dílo na akci „Dvůr ZŠ a MŠ“ s firmou Strabag a.s. (Vodňanská 333, 383 01
Prachatice) byla uzavřena.
- Žádosti o zařazení obnovy nemovité kulturní památky „Stavební úpravy a přístavba domu fary
č.p.1, st.p.č.20, k.ú. Strunkovice nad Blanicí“ do programu záchrany architektonického dědictví na
rok 2022 se připravuje tak, aby do konce září mohla být podána.
- Uskutečnila se (16.-19.9.) návštěva zástupců městyse a ZŠ v partnerské obci Verchnij Bistrij na
Ukrajině. Při té příležitosti byl nabídnut jako dar hasičský automobil Avia A30K.
- O zvolení přísedícího Okresního soudu v Prachaticích pro období 2021-2025 z obvodu Úřadu
městyse Strunkovice nad Blanicí byl tento písemně informován.
- Stěžovatel na rušení nočního klidu byl písemně informováno nutnosti řešit rušení nočního klidu
výhradně informováním Policie ČR na linku 158.
- Dodatek č.1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení byl uzavřen.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/ZM 9/22.09.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva konaného dne 08.09.2021.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 9/22.09.2021 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Výběrové řízení pro akci „Revitalizace zahrady mateřské školy
ve Strunkovicích n. Bl.“
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu
„Revitalizace zahrady mateřské školy ve Strunkovicích nad Blanicí“ viz. Protokol o otevírání
obálek a vyhodnocení nabídek (příloha č. 1).
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy LUNA PROGRESS s.r.o. (Zdenice 40, 38301
Nebahovy), se kterou komise doporučuje uzavřít smlouvu.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/ZM 9/22.09.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o průběhu VŘ „Revitalizace zahrady mateřské školy ve
Strunkovicích n. Bl.“.
b) Souhlasí s přidělením zakázky firmě LUNA PROGRESS s.r.o. (Zdenice 40,
383 01 Nebahovy).
c) Ukládá starostovi městyse uzavřít smlouvu o dílo na akci „Revitalizaci zahrady
mateřské školy ve Strunkovicích n. Bl.“ s firmou LUNA PROGRESS s.r.o. (Zdenice
40, 383 01 Nebahovy).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 9/22.09.2021 bylo schváleno.

Bod č. 5 - Diskuse
-

Příští zasedání Zastupitelstva městyse se uskuteční ve středu 20.10.2021 od 18:30 hod.
v budově Komunitního centra.
Předseda Komise pro osady zajistí v OV Šipoun návrh na předsedu po zesnulém F. Jílkovi.
Předseda Kontrolního výboru provede do 30.9.2021 kontrolu předání objektu obecní hospody.

Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 22.9.2021 ve 19:15 hodin.
Zápis byl pořízen 22.9.2021.
Zapsal: Ing. Karel Matějka, starosta.
Ověřovatelé:
Ing. Jiří Petrášek

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

Ing. Alžběta Stará, Ph.D.

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

