Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 2 / 2019 ze dne 20. 02. 2019
Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
20. 02. 2019 v 18:30 hodin
Přítomni:
Ing. K. Matějka, Ing. I. Novotný, Ing. Jan Pártl, Mgr. H. Pártlová, M. Richter,
MVDr. J. Starý, Ph.D., Mgr. V. Trávníček, R. Toušek, Ing. V. Kozler
Omluveni:
Ing. A. Stará, Ph.D., Ing. J. Petrášek
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 9, omluveno 2, neomluveno 0).
Bod č. 1 - Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající určil ověřovateli zápisu Mgr. Vladimíra Trávníčka a Ing. Jana Pártla.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení 1/ZM 2/20. 02. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu
Mgr. Vladimíra Trávníčka a Ing. Jana Pártla.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/ZM 2/20. 02. 2019 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 program o tyto body:
• Návrh řešení majetkoprávních vztahů v areálu pily ve Strunkovicích
• Prodej pozemku 1331/2 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí
• Projekt partnerských obcí a měst v Zakarpatí
Žádný další bod k doplnění nebyl předložen.
Návrh usnesení 2/ZM 2/20. 02. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje doplnit program zasedání
Zastupitelstva o tyto body:
• Návrh řešení majetkoprávních vztahů v areálu pily ve Strunkovicích
• Prodej pozemku 1331/2 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí
• Projekt partnerských obcí a měst v Zakarpatí
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 2/20. 02. 2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení 3/ZM 2/20. 02. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Rozpočtová opatření
5) Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí
6) Dotace
7) Velký Bor, rekonstrukce MK Ke škole (výběr dodavatele)

8) Oprava kanalizace – Strunkovice nad Blanicí (výběr dodavatele)
9) Strunkovice nad Blanicí, ul. Protivecká – opěrná zeď (výběr dodavatele)
10) Věcná břemena
11) Dodatek č. 19 ke Smlouvě o nájmu za účelem provozování veřejného vodovodu a
kanalizace městyse Strunkovice n. Bl.
12) Prodej stavebních pozemků – Strunkovice, ZTV Hořice
13) Mandátní smlouva na provozování pouťových atrakcí
14) Záměr na směnu pozemků k. ú. Velký Bor (KN 487/2, KN 593/1, KN 593/12,
KN 1612/19, KN 1612/29) a k. ú. Žíchovec (KN 668, KN 836, KN 839)
15) Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice pro rok 2019
16) Návrh řešení majetkoprávních vztahů v areálu pily ve Strunkovicích
17) Prodej pozemku 1331/2 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí
18) Projekt partnerských obcí a měst v Zakarpatí
19) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 2/20. 02. 2019 bylo schváleno.
Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 23. 01. 2019.
- Rozpočtové opatření č. 18/2018, 19/2018 a 20/2018 jsou přílohou zápisu ze zasedání
zastupitelstva a originál je uložen v účetních dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.
- O schválení rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí na roky 2020 – 2024 byla
příspěvková organizace městyse písemně informována.
- O podaných žádostech a stavu prací na akcích realizovaných z dotací bude podána informace
v bodě „Dotace“.
- Byla uzavřena příkazní smlouva na zajištění uspořádání zadávacího řízení na akci Revitalizace
rodinného domu B. Havlasy. Předpokládá se, že doplnění PD a výkazu výměr bude dokončeno do
28. února 2019. Následně bude vypsáno výběrové řízení.
- Byl zveřejněn záměr na uzavření dodatku č. 19 ke Smlouvě o nájmu za účelem zajištění
provozu veřejného vodovodu a veřejné kanalizace v městysu Strunkovice nad Blanicí ze dne 20.
září 2000.
- Byl uzavřen Dodatek č. 1/2019 ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování
služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních částí.
- Bylo objednáno ořezání lip u kostela ve Strunkovicích a na návsi v Šipouně.
- Ve spolupráci s komisí veřejného pořádku identifikujeme vraky aut a zábory obecních
pozemků. Ing. Novotný připravil výzvu, která bude zaslána všem, kterých se daný problém týká.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 4/ZM 2/20. 02. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva konaného dne 23.01.2019.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0)
Usnesení č. 4/ZM 2/20. 02. 2019 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Rozpočtová opatření
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2019 (příloha č. 1).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 5/ZM 2/20. 02. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtové opatření

č. 1/2019 (příloha č. 1).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ZM 2/20. 02. 2019 bylo schváleno.
Bod č. 5 - Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí
Předsedající seznámil s hospodářským výsledkem ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí za rok 2018 a
s návrhem na jeho rozdělení.
Hospodářský výsledek činí 256 387,48 Kč z čehož 182 192,87 Kč je z rozpočtu městyse a
74 194,61 Kč jsou vlastní prostředky.
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 179 471, 48 Kč Rezervní fond (70 %) a 76 916,- Kč
Fond odměn (30 %).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 6/ZM 2/20. 02. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
a MŠ Strunkovice nad Blanicí za rok 2018 ve výši 256 387,48 Kč následovně: 179 471, 48 Kč
Rezervní fond (70 %) a 76 916,- Kč Fond odměn (30 %).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 2/20. 02. 2019 bylo schváleno.
Bod č. 6 - Dotace
Předsedající seznámil přítomné s podanými žádostmi o dotace:
- Strunkovice nad Blanicí, ul. Protivecká – opěrná zeď (POV Jihočeského kraje) – dotace
přidělena za soutěž Vesnice roku 2018, provedeno výběrové řízení
- Strunkovice nad Blanicí – obnova kanalizace (Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury, GP Jihočeského kraje), provedeno výběrové řízení
- Oprava MK 5c Velký Bor (Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, GP
Jihočeského kraje), provedeno výběrové řízení
- Oprava sociálního zařízení v budově fotbalových kabin fotbalového hřiště ve Strunkovicích
nad Blanicí (Podpora sportu, GP Jihočeského kraje), provedeno výběrové řízení, probíhají
práce
- Opravy křížků a božích muk v katastrech městyse Strunkovice nad Blanicí (Kulturní dědictví,
GP Jihočeského kraje)
- Nové pracovní místo Strunkovice nad Blanicí (MAS Šumavsko, OPZ)
- Elektromobil (SFŽP) – přidělena dotace, připravuje se výběrové řízení
- Rekonstrukce střechy budovy II. stupně ZŠ Strunkovice (Podpora obnovy a rozvoje venkova,
MMR) dotace přidělena za soutěž Vesnice roku 2018, probíhá výběrové řízení
- Oprava návesní kaple Svojnice (MZe), proveden výběr dodavatele
Předsedající seznámil přítomné s žádostmi o dotace připravenými k podání:
- Oprava školních objektů Strunkovice nad Blanicí – objekt staré školy (Podpora obnovy a
rozvoje venkova, MMR), žádost bude podána do 28.2.2018
- Oprava MK Protivec (Podpora obnovy a rozvoje venkova, MMR), žádost bude podána do
28.2.2018
- Rozšíření – Sběrný dvůr Strunkovice (OPŽP)
Předsedající seznámil přítomné s žádostmi o dotace, které nebudou podány z důvodu dodatečného
zjištění nesouladu projektu s dotační výzvou:
- Podzemní kontejnery Strunkovice (OPŽP), součástí zpracované PD a vydaného stavebního
povolení jsou kontejnery na tříděný, ale i netříděný odpad. Dotace je pouze na tříděný odpad.
Předsedající seznámil přítomné s novými žádostmi o dotace, které by bylo vhodné podat:

- Neinvestiční dotace pro JSDH obcí Jihočeského kraje (GP Jihočeského kraje)
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 7/ZM 2/20. 02. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o podaných žádostech o dotace.
b) Schvaluje, aby městys nepodával žádost o dotaci na akci Podzemní kontejnery
Strunkovice.
c) Schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci pro JSDH obcí Jihočeského kraje na
pořízení ochranných a věcných prostředků.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/ZM 2/20. 02. 2019 bylo schváleno.
Bod č. 7 - Velký Bor, rekonstrukce MK Ke škole (výběr dodavatele)
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu „Velký
Bor, rekonstrukce MK Ke škole“ viz. Protokol o jednání komise pro otevírání obálek a posouzení a
vyhodnocení nabídek (příloha č. 2) a dopis o stažení nabídky firmy Stavimperk s.r.o. (příloha č. 3).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 8/ZM 2/20. 02. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o průběhu VŘ „Velký Bor, rekonstrukce MK Ke škole“.
b) Souhlasí s přidělením zakázky společnosti Strabag a.s. (Vodňanská 333, Prachatice)
c) Ukládá starostovi městyse, uzavřít smlouvu o dílo na akci „Velký Bor, rekonstrukce MK
Ke škole“ s dodavatelem Strabag a.s..
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/ZM 2/20. 02. 2019 bylo schváleno.
Bod č. 8 - Oprava kanalizace – Strunkovice nad Blanicí (výběr dodavatele)
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu
„Oprava kanalizace – Strunkovice nad Blanicí“ viz. Protokol o jednání komise pro otevírání obálek
a posouzení a vyhodnocení nabídek (příloha č. 4).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 9/ZM 2/20. 02. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o průběhu VŘ „Oprava kanalizace – Strunkovice nad
Blanicí“.
b) Souhlasí s přidělením zakázky společnosti Lesostavby Třeboň a.s. (Novohradská 226,
Třeboň)
c) Ukládá starostovi městyse, uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava kanalizace –
Strunkovice nad Blanicí“ s dodavatelem Lesostavby Třeboň a.s..
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/ZM 2/20. 02. 2019 bylo schváleno.
Bod č. 9 - Strunkovice nad Blanicí, ul. Protivecká – opěrná zeď (výběr dodavatele)
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu
„Strunkovice nad Blanicí, ul. Protivecká – opěrná zeď“ viz. Protokol o jednání komise pro
otevírání obálek a posouzení a vyhodnocení nabídek (příloha č. 5).

Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 10/ZM 2/20. 02. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o průběhu VŘ „Strunkovice nad Blanicí, ul. Protivecká –
opěrná zeď“.
b) Souhlasí s přidělením zakázky společnosti Strabag a.s. (Vodňanská 333, Prachatice)
c) Ukládá starostovi městyse, uzavřít smlouvu o dílo na akci „Strunkovice nad Blanicí, ul.
Protivecká – opěrná zeď“ s dodavatelem Strabag a.s.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/ZM 2/20. 02. 2019 bylo schváleno.
Bod č. 10 – Věcná břemena
Předsedající seznámil přítomné se Smlouva o zřízení věcného břemene č.:PI-014330052051/001
(příloha č. 6). Jedná se o zrealizovanou přeložku el. vedení k rodinnému domu ve Svojnicích.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 11/ZM 2/20. 02. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.:PI-014330052051/001 (příloha
č. 6).
b) Pověřuje starostu městyse uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č.:PI014330052051/001.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/ZM 2/20. 02. 2019 bylo schváleno.
Bod č. 11 - Dodatek č. 19 ke Smlouvě o nájmu za účelem provozování veřejného vodovodu a
kanalizace městyse Strunkovice n. Bl.
Předsedající seznámil přítomné s Dodatkem č. 19 ke Smlouvě o nájmu za účelem provozování
veřejného vodovodu a kanalizace městyse Strunkovice n. Bl. (příloha č. 7). Záměr uzavřít tento
dodatek byl schválen zastupitelstvem na minulém zasedání zastupitelstva a řádně 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 12/ZM 2/20. 02. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření dodatku č. 19 ke Smlouvě o
nájmu za účelem zajištění provozu veřejného vodovodu a veřejné kanalizace v městysu
Strunkovice nad Blanicí ze dne 20. září 2000 (příloha č.7).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/ZM 2/20. 02. 2019 bylo schváleno.
Bod č. 12 - Prodej stavebních pozemků – Strunkovice, ZTV Hořice
Na základě zveřejněné nabídky na prodej stavebních pozemků ZTV Strunkovicích nad Blanicí,
lokalita Hořice, nebyly do 20.02.2019, 12:00 hodin, kdy bylo ukončeno 9. kolo nabídky těchto
pozemků, podány žádné žádosti. Dosud bylo prodáno 7 z 12 stavebních pozemků. V současnosti je
volných 5 stavebních parcel.
Předsedající navrhl zveřejnit záměr prodeje na zbylé stavební parcely, a to za stejných podmínek
jako dosud a s termínem podání do 12:00 hodin dne 24.04.2019.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 13/ZM 2/20. 02. 2019:

Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zveřejnění záměru 10. kola prodeje
pozemků ZTV Strunkovice nad Blanicí, lokalita Hořice za shodných podmínek jako v 1.-9. kole
s datem pro podání žádostí do 24.04.2019 do 12:00 hodin.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/ZM 2/20. 02. 2019 bylo schváleno.
Bod č. 13 – Mandátní smlouva na provozování pouťových atrakcí
Předsedající seznámil přítomné s návrhem mandátní smlouvy na provozování pouťových atrakcí ve
Strunkovicích nad Blanicí (příloha č. 8).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 14/ZM 2/20. 02. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření mandátní smlouvy na
provozování pouťových atrakcí ve Strunkovicích nad Blanicí (příloha č.8).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/ZM 2/20. 02. 2019 bylo schváleno.
Bod č. 14 – Záměr na směnu pozemků k. ú. Velký Bor (KN 487/2, KN 593/1, KN 593/12,
KN 1612/19, KN 1612/29) a k. ú. Žíchovec (KN 668, KN 836, KN 839)
Při přípravě společných zařízení (cesty, protipovodňová opatření …) v rámci komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Žíchovec bylo dohodnuto, vzhledem k nedostatku pozemků ve
vlastnictví městyse v daném k.ú., že pod připravované cesty atd. budou přesunuty pozemky
soukromých vlastníků, se kterými tyto následně budou směněny za pozemky městyse v jiných
katastrech. Místostarosta předložil návrh části pozemků ke směně (příloha č. 9), který byl
s vlastníky předběžně odsouhlasen.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 15/ZM 2/20. 02. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemků
(příloha č.9).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/ZM 2/20. 02. 2019 bylo schváleno.
Bod č. 15 – Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice pro rok 2019
Předsedající seznámil přítomné s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice pro
rok 2019.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 16/ZM 2/20. 02. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí Akční plán rozvoje sociálních
služeb ORP Prachatice pro rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/ZM 2/20. 02. 2019 bylo schváleno.
Bod č. 16 – Návrh řešení majetkoprávních vztahů v areálu pily ve Strunkovicích
Předsedající seznámil přítomné s „Návrhem řešení majetkoprávních vztahů v areálu pily ve
Strunkovicích“ (příloha č. 10). Jelikož městys nemá dosud žádné relevantní doklady o stavbě,
rozsahu a kolaudaci objektů v dané lokalitě, nemůže se k danému problému zodpovědně vyjádřit,
ani započít jakákoliv další jednání. Po získání potřebných dokladů a následnému vyjádření

právního zástupce městyse k dané problematice zaujme zastupitelstvo jasný postoj a na základě
takového mandátu bude vedení městyse dále vyjednávat.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 17/ZM 2/20. 02. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí dopis právních zástupců firmy ZEMPO-VOS a.s. Strunkovice nad
Blanicí (příloha č. 10).
b) Pověřují starostu zajištěním potřebných podkladů a následného vyjádření právního
zástupce městyse k danému návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/ZM 2/20. 02. 2019 bylo schváleno.
Bod č. 17 – Prodej pozemku 1331/2 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí
Předsedající seznámil přítomné se znaleckým posudkem č. 3272/19 (vypracoval Bc. Zdeněk Filip,
Prachatice) na ocenění pozemku KN 1331/2 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí (100 m2, ostatní
plocha). Cena dle tohoto posudku činí 29 400,- Kč.
Jde o pozůstatek části pěšiny vedoucí zahradami mezi domy v ul. Prachatická a mateřskou školou
ve Strunkovicích. Pěšina se již neužívá, neboť vede přes zaplocené zahrady. Toto je poslední
nevykoupená část pěšiny. Zbylé části si již odkoupili vlastníci zahrad, přes které pěšina vedla.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 18/ZM 2/20. 02. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku
KN 1331/2 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí (100 m2, ostatní plocha) za cenu 29 400,- Kč. Náklady
na vypracování kupní smlouvy a vklad do KN hradí kupující.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/ZM 2/20. 02. 2019 bylo schváleno.
Bod č. 18 – Projekt partnerských obcí a měst v Zakarpatí
Předsedající seznámil přítomné s dopisem předsedy Svazu měst a obcí ČR informujícím o
možnosti stát se partnerskou obcí některé obce či města na Zakarpatí.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 19/ZM 2/20. 02. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí má zájem o zprostředkování spolupráce
s partnerskou obcí na Zakarpatí.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/ZM 2/20. 02. 2019 bylo schváleno.
Bod č. 19 - Diskuse
- Další zasedání Zastupitelstva městyse se uskuteční 20. března a 24. dubna 2019.
Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 20. 02. 2019 ve 20:05 hodin.
Zápis byl pořízen 20. 02. 2019.
Zapsal: Ing. Karel Matějka, starosta.
Ověřovatelé:
Mgr. Vladimír Trávníček
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Ing. Jan Pártl............................

