Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 7/2013 ze dne 16.10. 2013
Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
16.10. 2013 v 19:30 hodin
Přítomni:

Ing. K. Matějka, R. Toušek, J. Holub, MUDr. A.Vávrová, Ing. K. Kubička,
Z. Novák, Mgr. E. Sahulová, Mgr. V. Trávníček, Mgr. H. Pártlová,
Ing. J. Petrášek, Ing.V. Kozler

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 Mgr. Hanu Pártlovou a pana Jiřího Holuba.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení 1/ZM 7/16.10. 2013:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu Mgr. Hanu
Pártlovou a pana Jiřího Holuba.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1 (Holub)
Usnesení č. 1/ZM 7/16.10. 2013 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.
Návrh usnesení 2/ZM 7/16.10. 2013:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
1)
Určení ověřovatelů zápisu
2)
Schválení programu
3)
Kontrola plnění usnesení
4)
Rozpočtové opatření č.19/2013
5)
Rozpočtové opatření č.20/2013
6)
Inventura majetku městyse za rok 2013
7)
Výběr dodavatele na akci „Oprava místní komunikace č.14.c (ul.Sportovní) a
účelové komunikace č.9. (ul.K JZD) po povodni 2013“
8)
Smlouva o právu provést stavbu „Modernizace silnice III/14225 v úseku křiž.
II/142 - Velký Bor - křiž. III/14221“
9)
Volba přísedícího Okresního soudu v Prachaticích pro období 2013 - 2017
10)
Pronájem pozemků KN 15/1 a KN 372/2 v k. ú. Velký Bor
11)
Pronájem zemědělských pozemků KN 1125/2, KN 1129/2, KN 1134/1 a KN
1129/3 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí
12)
Pronájem pozemku KN 737/69 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí
13)
Pronájem části pozemku KN 107/3 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí

14)
Žádost o koupi pozemku KN 622/2 v k.ú. Svojnice
15)
Žádost o koupi části pozemku KN 897/1 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí
16)
Odprodej nepotřebného majetku městyse - Belarus
17)
Stavební akce realizované z rozpočtu městyse a z dotačních titulů
18)
Velký Bor - modernizace části silnice III/14225 a obnova části vodovodu
19)
Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 7/16.10. 2013 bylo schváleno.
Bod č.3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání zastupitelstva ze dne
18.9. 2013.
- Rozpočtová opatření č. 13/2013 - 18/2013 jsou přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva
a originály jsou uloženy v účetních dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.
- Byl uzavřen dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou Lubryco spol. s r.o. (Primátorská
940, 383 01 Prachatice) pro akci „ZŠ Strunkovice nad Blanicí - I.stupeň - rekonstrukce,
I.etapa“.
- Došlo k uzavření kupní smlouvy pro akci „Vybavení kompostovací plochy Městys
Strunkovice nad Blanicí“ s firmou ELKOPLAST CZ, s.r.o. Dodávka traktoru a překopávače
bude provedena do poloviny listopadu.
- Na základě doporučení zastupitelstva rozhodl starosta o uzavření smlouvy na pronájem
zemědělských pozemků KN 746/1 a KN 747/1 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí s panem xxxxx
xxxxxx (Strunkovice nad Blanicí č. p. xxx).. Byla vyhotovena nájemní smlouva a nájemce
písemně vyzván k podpisu smlouvy.
-

V souladu s usneseními byl na úřední desce a elektronické úřední desce zveřejněn záměr:
 na pronájem pozemků 15/1 a 372/2 v k. ú. Velký Bor
 na pronájem pozemků KN 1125/2, KN 1129/2, KN 1134/1 a KN 1129/3 v k. ú.
Strunkovice nad Blanicí

- V souladu s usneseními byly uzavřeny tyto smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu pro E.ON Distribuce, a.s.:
 Smlouva č.PI-014130004403/001
 Smlouva č.PI-014130002209/001
 Smlouva č.PI-014130005259/002
V souladu s usnesením18/ZM 6/18.9.2013 Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad
Blanicí pověřilo:
a)
Předsedu komise Veřejného pořádku, aby zjistil stav a názory nájemníků na zrušení
chování psů v Domě s pečovatelskou službou.
b)
Předsedu komise Veřejného pořádku, aby upozornil vlastníky psů v Domě
s pečovatelskou službou na nutnost dodržovat Domovní řád.
Bylo provedeno.

Došlo k rozšíření parkování v okolí Domu s pečovatelskou službou, v ulicích
Prachatická a Bavorovská. Na oplocení pozemku byly vyvěšeny značky „parkoviště“ a
občané byli o tomto informováni ve Zpravodaji a ústně. V dané lokalitě zmizela nevhodně
parkující auta a došlo ke zlepšení bezpečnosti chodců.
O souhlasu s užitím znaku městyse na zápalkových krabičkách (firma Zápalka,
Výsluní 1583 E, 320 00 Plzeň) a v knižní publikaci regionálního zpěvníku lidových písní
(Spolek přátel školy Základní škola Prachatice, Vodňanská 287) byli žadatelé informováni.
V souladu s usneseními byl na úřední desce a elektronické úřední desce zveřejněn
záměr na pronájem pozemku KN 737/69 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí.
O neschválení žádosti o snížení části nájmu za pronájem Autokempu Žíchovec byl
žadatel seznámen.
V souladu s usneseními byl na úřední desce a elektronické úřední desce zveřejněn
záměr na pronájem části ( cca 20m2) pozemku KN 107/3 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí.
V souladu se schválenou revokací usnesení zastupitelstva č. 13/ZM 10/19.12.2012
došlo k opravě přílohy č.6 zasedání Zastupitelstva městyse ze dne 19.12.2012.
Schválená Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.14 je uložena
na Úřadu městyse.
Schválený Rozpočtový výhled městyse je uložen u účetních dokladů na Úřadu
městyse.
V souvislosti s plánovanou opravou silnice přes Velký Bor se zastupitelstvo a vedení
městyse započalo zabývat realizací rekonstrukce části vodovodu v dané lokalitě. Proběhla
schůzka za účasti starosty, místostarosty a zastupitelů Ing.Kozlera a ing.Petráška, na které byl
stanoven rozsah prací týkajících se rekonstrukce vodovodu. Následně došlo ke schůzce se
zástupci SÚS JčK, na které byl konzultován rozsah prací týkajících se opravy části silnice
III/14225 v intravilánu obce Velký Bor. Po konzultaci s OV rozhodnou zastupitelé o rozsahu
doplňujících prací (doasfaltování veřejných ploch, chodníky, obrubníky...). Následně dojde ke
zpracování položkového rozpočtu na tyto práce a k aktualizaci rozpočtu na požadovanou část
vodovodu.
-

Mgr. Eva Sahulová na 12.10.2013 - zajistit program a občerstvení na „Den seniorů“.
Splněno.

-

Ing. Jiří Petrášek - informace o výsledcích soutěže o nejlepší květinovou výzdobu. Splněno.

-

Mgr. Vladimír Trávníček - zajištění rozvrhu využívání KD a tělocvičny, včetně jmen a
kontaktů na vedoucí oddílů. Splněno.

- Mgr. Vladimír Trávníček upozornil na volně pobíhajícího jelena ve sportovním areálu ve
Strunkovicích nad Blanicí. Místostarosta vlastníka upozornil. Předseda komise veřejného
pořádku jej opětovně upozorní na řešení této situace. Splněno.
- Ing. Petrášek požaduje podat informaci o počtu brigádníků z ÚP a ze strany městyse o

prázdninách (počet odpracovaných hodin a nahlédnutí do pracovních smluv).
V červenci a srpnu pracovali 3 brigádníci z ÚP. Dva 8 hodin denně, jeden 6 hodin denně.
Na DPP pracovalo v červenci 10 brigádníků (celkem 898 hodin) a v srpnu 11 brigádníků
(celkem 516 hodin).
- Jiří Holub požaduje podat informaci, zda v průběhu posledních tří let byl podán nějaký
návrh na pojištění majetku městyse.
V deníku došlé pošty za poslední tři roky není záznam o došlé poště s nabídkou na
pojištění majetku. Rovněž tak v datových schránkách. Je možné, že došla nějaká nabídka
e-mailem. Maily se nikde neevidují.
Návrh usnesení 3/ZM 7/16.10. 2013:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva konaného dne 18.9. 2013.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 7/16.10. 2013 bylo schváleno.
Bod č.4 - Rozpočtové opatření č. 19/2013
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 19/2013 (příloha č.1).
Návrh usnesení 4/ZM 7/16.10. 2013:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 19/2013 (Příloha č. 1).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ ZM 7/16.10. 2013 bylo schváleno.
Bod č.5 - Rozpočtové opatření č. 20/2013
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 20/2013 (příloha č.2).
Návrh usnesení 5/ZM 7/16.10. 2013:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 20/2013 (Příloha č. 2).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ ZM 7/16.10. 2013 bylo schváleno.
Bod č.6 - Inventura majetku městyse za rok 2013
Předsedající seznámil přítomné s Plánem inventur na rok 2013 a s Příkazem k provedení
inventarizace včetně harmonogramu a jmenování hlavní inventarizační komise a dílčích
inventarizačních komisí (příloha č.3).
Návrh usnesení 6/ZM 7/16.10. 2013:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Plán inventur na rok 2013 a
Příkaz k provedení inventarizace včetně harmonogramu a jmenování hlavní inventarizační
komise a dílčích inventarizačních komisí (příloha č.3).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ ZM 7/16.10. 2013 bylo schváleno.

Bod č. 7 - Výběr dodavatele na akci „Oprava místní komunikace č.14.c (ul.Sportovní) a
účelové komunikace č.9. (ul.K JZD) po povodni 2013“

Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení na dodavatele výše uvedené
akce. Hodnotící komise provedla hodnocení předložených nabídek. Komise vypracovala
„Protokol o otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek“ (příloha č.4.
Zároveň bylo oprávněnou osobou zpracováno „Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky“ (příloha č.5). Nejnižší nabídkovou cenu podala firma STRABAG a.s. (Vodňanská
333, 383 01 Prachatice) a to ve výši 990 430,85 Kč bez DPH (1 198 421,33 Kč s DPH).
Návrh usnesení 7/ZM 7/16.10. 2013:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje výběr dodavatele pro akci „Oprava místní komunikace č.14.c
(ul.Sportovní) a účelové komunikace č.9. (ul.K JZD) po povodni 2013“, kterým je
firma STRABAG a.s. (Vodňanská 333, 383 01 Prachatice).
b) Schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro akci „Oprava místní komunikace č.14.c
(ul.Sportovní) a účelové komunikace č.9. (ul.K JZD) po povodni 2013“ s firmou
STRABAG a.s. (Vodňanská 333, 383 01 Prachatice).
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 1 (Petrášek) Zdrželi se 2 (Holub, Trávníček)
Usnesení č. 7 ZM 7/16.10. 2013 bylo schváleno.
Bod č. 8 - Smlouva o právu provést stavbu „Modernizace silnice III/14225 v úseku křiž.
II/142 - Velký Bor - křiž. III/14221“
Smlouva (příloha č.6) se týká rekonstrukce silnice III. třídy přes Velký Bor. Silnice je ve
správě SÚS Jihočeského kraje. Pozemek KN 1007 (43 272 m2) v k.ú. Velký Bor pod výše
uvedenou komunikací vlastní městys Strunkovice nad Blanicí. Z tohoto důvodu je potřeba
k modernizaci této silnice dát jako vlastník pozemků vyjádření.
Návrh usnesení 8/ZM 7/16.10. 2013:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu pro stavbu s názvem „Modernizace silnice III/14225 v úseku křiž. II/142 - Velký Bor
- křiž. III/14221“.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 ZM 7/16.10. 2013 bylo schváleno.
Bod č. 9 - Volba přísedícího Okresního soudu v Prachaticích pro období 2013 - 2017
V minulém funkčním období tuto funkci vykonávala paní Blanka Žemličková (nar.xx.x.xxxx,
bytem Strunkovice nad Blanicí, xxxxxxxxxxx xxx). Pro nové funkční období 2013-2017 by
mělo zastupitelstvo se souhlasem Okresního soudu schválit nějakého kandidáta. Na základě
souhlasného vyjádření paní Blanky Žemličková a zástupce Okresního soudu Prachatice,
navrhuje předsedající paní Blanku Žemličkovou (nar.xx.x.xxxx, bytem Strunkovice nad
Blanicí, xxxxxxxxxx xxx) jako přísedící Okresního soudu v Prachaticích pro funkční období
2013-2017.
Návrh usnesení 9/ZM 7/16.10. 2013:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje paní Blanku Žemličkovou
(nar.xx.x.xxxx, bytem Strunkovice nad Blanicí, xxxxxxxxxx xxx) jako přísedící Okresního
soudu v Prachaticích pro funkční období 2013-2017.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 ZM 7/16.10. 2013 bylo schváleno.
Bod č. 10 - Pronájem pozemků KN 15/1 a KN 372/2 v k. ú. Velký Bor
Záměr na pronájem byl schválen a řádně zveřejněn na úřední desce. O pronájem pozemku

372/2 projevil zájem pan xxxxxxxx xxxxxx z Velkého Boru, o pozemek 15/1 pan xxxxx xxxx
z Velkého Boru. Starosta rozhodl o pronájmu pozemku KN 372/2 v k.ú. Velký Bor panu
xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Velký Bor č.p.xx) a pozemku KN 15/1 v k.ú. Velký Bor panu xxxxx
xxxxxx (Velký Bor č.p.xx).
Návrh usnesení 10/ZM 7/16.10. 2013:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o pronájmu
pozemku KN 372/2 v k.ú. Velký Bor panu xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Velký Bor č.p.xx) a
pozemku KN 15/1 v k.ú. Velký Bor panu xxxxx xxxxxx (Velký Bor č.p.xx).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 ZM 7/16.10. 2013 bylo schváleno.
Bod č. 11 - Pronájem zemědělských pozemků KN 1125/2, KN 1129/2, KN 1134/1 a KN
1129/3 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí
Záměr na pronájem byl schválen a zveřejněn na úřední desce. Jediným žadatelem o pronájem
je xxx. xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx, Strunkovice n.Bl.). Starosta rozhodl o pronájmu pozemků
KN 1125/2, KN 1129/2, KN 1134/1 a KN 1129/3 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí panu xxx.
xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx, Strunkovice n.Bl.).
Návrh usnesení 11/ZM 7/16.10. 2013:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o pronájmu
pozemků KN 1125/2, KN 1129/2, KN 1134/1 a KN 1129/3 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí
panu xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx, Strunkovice n.Bl.).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 ZM 7/16.10. 2013 bylo schváleno.
Bod č. 12 - Pronájem pozemku KN 737/69 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí
Záměr na pronájem byl schválen a zveřejněn na úřední desce. Jediným žadatelem o pronájem
je xxx xxxxx (Strunkovice nad Blanicí č.p.xxx). Starosta rozhodl o pronájmu pozemku KN
737/69 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí panu xxxx xxxxxxx (Strunkovice nad Blanicí č.p.xxx).
Návrh usnesení 12/ZM 7/16.10. 2013:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o pronájmu
pozemku KN 737/69 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí panu xxxx xxxxxxx (Strunkovice n.Bl.
č.p.xxx).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 ZM 7/16.10. 2013 bylo schváleno.
Bod č. 13 - Pronájem části pozemku KN 107/3 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí
Záměr na pronájem byl schválen a zveřejněn na úřední desce. Jediným žadatelem je pan
xxx.xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxx, Strunkovice nad Blanicí). Starosta rozhodl o pronájmu
části pozemku KN 107/3 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí panu xxx. xxxxx xxxxxxxx
(xxxxxxxxxx xxx, Strunkovice nad Blanicí).
Návrh usnesení 13/ZM 7/16.10. 2013:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o pronájmu části
pozemku KN 107/3 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí panu xxx. xxxxx xxxxxxxxi
(xxxxxxxxxx xxx, Strunkovice nad Blanicí).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 ZM 7/16.10. 2013 bylo schváleno.

Bod č. 14 - Žádost o koupi pozemku KN 622/2 v k.ú. Svojnice
Předsedající seznámil přítomné s žádostí xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx, Strunkovice nad
Blanicí) o koupi pozemku KN 622/2 v k.ú. Svojnice. Pozemek o výměře 778m2 je veden jako
ostatní plocha a nachází se na kraji osady Svojnice. Pozemek navazuje na pozemky ve
vlastnictví rodiny Hazuků. Nenachází se zde žádné sítě ve vlastnictví městyse. Územní plán
zde nepočítá s žádnou výstavbou. Pozemek je z části zarostlý křovím a náletem a nevyužívá
se. Předsedající navrhuje pozemek prodat. Pan Jiří Holub podal protinávrh na pronájem výše
uvedeného pozemku.
Návrh usnesení 14a/ZM 7/16.10. 2013:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zveřejnění záměru na pronájem
pozemku KN 622/2 v k. ú. Svojnice za cenu 100,- Kč/rok..
Výsledek hlasování: Pro 3 (Holub, Petrášek, Trávníček) Proti 7 Zdrželi se 1 (Sahulová)
Usnesení č. 14a ZM 7/16.10. 2013 nebylo schváleno.
Návrh usnesení 14b/ZM 7/16.10. 2013:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zveřejnění záměru na prodej
pozemku KN 622/2 v k. ú. Svojnice za cenu 10,- Kč/m2. Náklady na vklad do KN a na
vypracování kupní smlouvy hradí kupující.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 3 (Holub, Petrášek, Trávníček) Zdrželi se 0
Usnesení č. 14b ZM 7/16.10. 2013 bylo schváleno.
Bod č. 15 - Žádost o koupi části pozemku KN 897/1 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí
Předsedající seznámil přítomné s žádostí xxxxxx xxxxx (xxxxxx xxx, Strunkovice n.Bl.),
xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx, Strunkovice n.Bl.), xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx,
Strunkovice n.Bl.), xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx, Strunkovice n.Bl.) a xxxx xxxxxxxx
(xxxxxx xxx, Strunkovice n.Bl.) o koupi části pozemku KN 897/1 v k.ú. Strunkovice nad
Blanicí (příloha č.6). Pozemky navazují na pozemky ve vlastnictví žadatelů. Nenachází se zde
žádné sítě. Územní plán zde nepočítá s žádnou výstavbou. Pozemek je z části zarostlý křovím
a stromy. Pozemek je nevyužívaný a nepřístupný - brání tomu okolní domy a železniční
násep. Ing.Karel Kubička podal informaci, že pro danou lokalitu byl zpracován oddělovací
GP v roce 1994. Přítomní navrhli dohledat tento GP a řešit žádost na příštím zasedání
zastupitelstva
Návrh usnesení 15/ZM 7/16.10. 2013:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje dohledání GP pro danou lokalitu
a řešení žádosti přesouvá na příští zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1 (Toušek)
Usnesení č. 15 ZM 7/16.10. 2013 bylo schváleno.
Bod č. 16 - Odprodej nepotřebného majetku městyse - Belarus
Traktorbagr Belarus EO2621V (rok výroby 1988) ve vlastnictví městyse je téměř dva roky
nepoužívaný (starý, nefunkční). Předsedající navrhuje výše uvedený stroj nabídnout
k odprodeji za cenu 30 000,- Kč. V případě, že do poloviny prosince 2013 nedojde k prodeji,
navrhuje stroj odprodat do šrotu.
Návrh usnesení 16/ZM 7/16.10. 2013:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zveřejnění záměru na prodej
Traktorbagr Belarus EO2621V za cenu 30 000,- Kč. V případě, že do poloviny prosince
2013 nedojde k prodeji, schvaluje zastupitelstvo stroj odprodat do šrotu.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 16 ZM 7/16.10. 2013 bylo schváleno.
Bod č. 17 - Stavební akce realizované z rozpočtu městyse a z dotačních titulů
Předsedající seznámil přítomné s realizací jednotlivých akcí, které byly dokončeny, nebo byly
nově započaty:
 Odvlhčení zdiva v KD Svojnice (dotace z POV ve výši 145 000,- Kč) - zrealizováno.
 Vybavení kompostovací plochy (dotace SFŽP ve výši 1 261 102,- Kč) - do poloviny
listopadu proběhne dodávka traktoru s čelním nakladačem a překopávačem.
 Nákup konvektomatu do školní jídelny (dotace MAS, Leader) - podána dotace přes
Mikroregion Vlachovo Březí. Do poloviny listopadu bude dodáno.
 Mobiliář a dětské prvky na návsi v Protivci (MAS, Leader) - dotaci podal městys
v rámci žádosti Mikroregionu Vlachovo Březí. Dokončeno.
 Oprava hrobky rodiny Havlasů - schválená dotace JčK ve výši 40 000,- Kč.
Dokončeno.
 Čištění návesního rybníčku Šipoun (dotace JčK ve výši 80 000,- Kč). Dokončeno.
 Dotace na kulturní akce městyse - schválená dotace JčK ve výši 20 000,- Kč. Akce
v realizaci a její ukončení je 30.4.2014.
 Dotace na opravu kaple sv.Terezie (Družstevní ulice, Strunkovice) - schválená dotace
25 000,- Kč. Oprava bude provedena do konce října 2013.
 Dotace na opravu MK „Sportovní“ a „účelové komunikace K JZD“ - schválená dotace
1 084 000,- Kč (85% nákladů) z Ministerstva dopravy. Realizace do 31.12.2013.
Návrh usnesení 17/ZM 7/16.10. 2013:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o průběhu
stavebních akcí realizovaných z rozpočtu městyse a z dotačních titulů.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 3 (Holub, Trávníček, Petrášek)
Usnesení č. 17 ZM 7/16.10. 2013 bylo schváleno.
Bod č. 18 - Velký Bor - modernizace části silnice III/14225 a obnova části vodovodu
V úterý 1.října proběhla schůzka za účasti starosty, místostarosty a zastupitelů Ing.Kozlera a
Ing.Petráška, na které byl stanoven rozsah prací týkajících se rekonstrukce vodovodu.
Následně došlo ke schůzce se zástupcem SÚS JčK (Ing.Jiří Růžička), na které byl
konzultován rozsah prací týkajících se opravy části silnice III/14225 v intravilánu obce Velký
Bor. Po konzultaci s OV rozhodnou zastupitelé o rozsahu doplňujících prací (doasfaltování
veřejných ploch, chodníky, obrubníky...). Následně dojde ke zpracování položkového
rozpočtu na tyto práce a k aktualizaci rozpočtu na požadovanou část vodovodu. Předsedající
navrhuje uskutečnit pracovní schůzku 21.1. za účasti starosta, místostarosta, Ing.Kozler,
Ing.Petrášek a předseda Osadního výboru Velký Bor. Zde bude vyspecifikován návrh
doplňujících prací, který bude postoupen k vyjádření OV Velký Bor.
Návrh usnesení 18/ZM 7/16.10. 2013:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uskutečnit pracovní schůzku
21.října.ve Velkém boru za účasti starosty, místostarosty a Ing.Jiřího Petráška,
Ing.Václava Kozlera a předsedy Osadního výboru Velký Bor za účelem stanovení rozsahu
doplňujících prací.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18 ZM 7/16.10. 2013 bylo schváleno.
Bod č. 19 - Diskuse
- Ing.Kozler - informace o kompostérech.

- Dát do Zpravodaje informaci o cenách inzerce.
- Další zasedání zastupitelstva se uskuteční ve středu 20.listopadu 2013.
Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 16.10. 2013 ve 21:25 hodin.
Zápis byl pořízen 16.10. 2013.
Zapsal Ing. Karel Matějka, starosta.
Ověřovatelé: Mgr.Hana Pártlová ........................ Jiří Holub ..........................

