Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 10 / 2020 ze dne 25.11.2020
Místo, datum a čas konání:
Přítomni:

Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
25.11.2020 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

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 0, 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 10/25.11.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu
Ing. Jiřího Petráška a Ing. Alžbětu Starou, Ph.D.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 2 (J. Petrášek, A. Stará)
Usnesení č. 1/ZM 10/25.11.2020 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.
Předsedající navrhl doplnit bod:
• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Žádný další bod k doplnění nebyl předložen.
Návrh usnesení č. 2/ZM 10/25.11.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zařazení bodu „Smlouva o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene“ do programu zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 10/25.11.2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/ZM 10/25.11.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
1)
Určení ověřovatelů zápisu
2)
Schválení programu
3)
Kontrola plnění usnesení
4)
Rozpočtová opatření
5)
Smlouva o zřízení služebnosti
6)
Výroční zpráva o činnosti ZŠ ve školním roce 2019/2020
7)
Cena vodného a stočného na rok 2021
8)
Audit městyse na rok 2021
9)
Kontroly Finančního výboru
10) Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse
Strunkovice nad Blanicí

Obecně závazná vyhláška městyse o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12) Dodatek č. 1/2020 smlouvy o pronájmu Autokempu
13) Stavební akce městyse
14) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
15) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 10/25.11.2020 bylo schváleno.
11)

Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 21.10.2020.
- Rozpočtová opatření č. 14/2020 – 16/2020 jsou přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva a originály
jsou uloženy v účetních dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.
Jihočeský kraj byl písemně informován o tom, že bylo přijato usnesení, kterým se 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.
Uskutečnil se schválený prodej pozemku parc. č. 88/1 v k.ú. Velký Bor.
O změně výše nájmu za hrobové místo na hřbitově ve Strunkovicích nad Blanicí byla podána
informace v listopadovém Zpravodaji.
Byl uzavřen a zveřejněn schválený dodatek č.1 „Závazných smluvních podmínek č.202049“ pro akci
„Strunkovice nad Blanicí č.p. 95, půdní vestavba 2 bytových jednotek“.
Připravují se podklady pro podání žádostí o dotace z programu MMR (Obnova MK ve Velkém Boru,
Rekonstrukce tělocvičny, Rekonstrukce budovy úřadu městyse a ZŠ, Veřejné víceúčelové hřiště) a POV
JčK (Rekonstrukce budovy Úřadu městyse) tak, aby žádosti byly podány v řádných prosincových
termínech.
Zápis z kontroly Kontrolního výboru městyse ze dne 7.10.2020 je přílohou zápisu ze zasedání
zastupitelstva a originály jsou uloženy v účetních dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.
Lokální výtluky na návsi ve Svojnicích byly vyspraveny recyklátem. Došlo k dalším opravám výtluků
ve Strunkovicích a Velkém Boru.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/ZM 10/25.11.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva konaného dne 21.10.2020.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 10/25.11.2020 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Rozpočtová opatření
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 17/2020 a 18/2020 (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 č. 5/ZM 10/25.11.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtová opatření č. 17/2020 a 18/2020
(příloha č. 1 a 2).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ZM 10/25.11.2020 bylo schváleno.
Bod č. 5 - Smlouva o zřízení služebnosti
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení služebnosti pro akci „VPIC Strunkovice nad
Blanicí, most 14126_2, číslo SAP: 16010-039671 (příloha č. 3). Služebnost se týká umístění komunikačního
vedení společnosti CETIN.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/ZM 10/25.11.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro akci
„VPIC Strunkovice nad Blanicí, most 14126_2, číslo SAP: 16010-039671 (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 10/25.11.2020 bylo schváleno.
Bod č. 6 - Výroční zpráva o činnosti ZŠ ve školním roce 2019/2020
Předsedající seznámil přítomné s Výroční zpráva o činnosti ZŠ ve školním roce 2019/2020.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 7/ZM 10/25.10.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí Výroční zpráva o činnosti ZŠ ve školním
roce 2019/2020.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0)
Usnesení č. 7/ZM 10/25.11.2020 bylo schváleno.
Bod č. 7 - Cena vodného a stočného na rok 2021
Předsedající seznámil přítomné s Návrhem ceny vodného a stočného pro rok 2021 (příloha č. 4).
Největší vliv na cenu vodného a stočného má nájemné a ceny vody od JVS.
V nákupu vody na pitné vodě byla promítnuta změna ceny od Jihočeského vodárenského svazu, nově 13,80
Kč/m3 plus 103 tis. Kč pevná složka, pro rok 2021 kalkulujeme částku 681.600,- Kč. Dopad do ceny
vodného +0,38 Kč.
Nájemné vychází ze schváleného Plánu financování obnovy, pro rok 2021 byly stanoveny částky na pitné
vodě 80 tis. Kč, na vodě odpadní 118 tis. Kč, celkem 198 tis. Kč (tabulka č.1, řádek 4.3). Dopad zvýšení
nájemného do ceny vodného +0,66 Kč, do ceny stočného +0,93 Kč.
Ostatní náklady jsou na úrovni roku 2020 nebo upraveny o inflaci.
Množství fakturovaných m3 předpokládáme mírně navýšené oproti letošku.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 8/ZM 10/25.11.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje výši ceny vodného a stočného pro rok 2021
(příloha č. 4).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/ZM 10/25.11.2020 bylo schváleno.
Bod č. 8 – Audit městyse na rok 2021

V letošním roce prováděla audit městyse firma ECO-ECONOMIC A COMMERCIAL OFFICE
s.r.o. z Tábora. Za shodných podmínek tuto službu nabízí provést i v následujícím roce.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 9/ZM 10/25.11.2020:

Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí, podle zákona č.93/2009 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje pro rok 2021 jako firmu provádějící audit městyse Strunkovice nad Blanicí
ECO-ECOMIC A COMMERCIAL s.r.o., IČ63907828, vedená u Krajského soudu v Č.
Budějovicích, oddíl c, vložka 5796, zapsaná Komorou auditorů České republiky s osvědčením č.
0187, se sídlem Krátká 1083, Tábor.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/ZM 10/25.11.2020 bylo schváleno.
Bod č. 9 – Kontroly Finančního výboru
Předsedající seznámil přítomné s Protokolem o výsledku kontroly Finančního výboru městyse ze dne
18.11.2020 týkající se dvou stavebních akcí městyse s poskytnutím dotace (příloha č. 5) a s Protokolem o
výsledku kontroly ze dne 18.11.2020 týkající se hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Strunkovice
nad Blanicí s finančními prostředky přidělenými městysem v roce 2020 (příloha č.6).

Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 10/ZM 10/25.11.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Protokol o výsledku kontroly Finančního
výboru městyse ze dne 18.11.2020 týkající se dvou stavebních akcí městyse s poskytnutím dotace (příloha
č. 5).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/ZM 10/25.11.2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 11/ZM 10/25.11.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Protokol o výsledku kontroly Finančního
výboru městyse ze dne 18.11.2020 týkající se hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Strunkovice
nad Blanicí s finančními prostředky přidělenými městysem v roce 2020 (příloha č.6).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/ZM 10/25.11.2020 bylo schváleno.
Bod č. 10 – Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území městyse Strunkovice nad Blanicí
Předsedající seznámil přítomné s návrhem aktualizace výše uvedené OZV z důvodu rozšíření systému
třídění odpadů (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. 12/ZM 10/25.11.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území městyse Strunkovice nad Blanicí (příloha č.7).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/ZM 10/25.11.2020 bylo schváleno.
Bod č. 11 - Obecně závazná vyhláška městyse o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Předsedající seznámil přítomné s návrhem aktualizace výše uvedené OZV z důvodu aktuálních
každoročních propočtů nákladů za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (příloha č. 8).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Po diskusi zastupitelů došlo k návrhu zvýšení sazby poplatku z 650,- Kč na 680,- Kč.
Návrh usnesení č. 13/ZM 10/25.11.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (příloha č. 8).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/ZM 10/25.11.2020 bylo schváleno.
Bod č. 12 - Dodatek č. 1/2020 smlouvy o pronájmu Autokempu
Předsedající seznámil přítomné s Dodatkem č. 1/2020 smlouvy o pronájmu Autokempu Žíchovec (příloha č.
9), který každý rok řeší výši nájemného na rok následující.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 14/ZM 10/25.11.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Dodatek č. 1/2020 smlouvy o pronájmu
Autokempu Žíchovec (příloha č. 9).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/ZM 10/25.11.2020 bylo schváleno.

Bod č. 13 - Stavební akce městyse
Předsedající seznámil přítomné s realizací větších stavebních akcí městyse za rok 2020. Řada z nich byla
realizována s přispěním finančních prostředků z dotací a grantů.
Akce zrealizované z dotací:
(V závorce uvedené dotace přidělené v roce 2020 činí 17 348 392,- Kč)
Realizace započata 2019, dokončeno 2020:
- Revitalizace rodinného domu B. Havlasy Strunkovice nad Blanicí
- Sběrný dvůr
- Pořízení nového dopravního automobilu pro JPO III Strunkovice n. Bl. (290 000,- Kč)
- Nové pracovní místo (514 018,-)
Zrealizováno v průběhu roku 2020:
- Oprava místních komunikací v k.ú. Protivec (600 000,- Kč)
- Strunkovice n. Bl. - obnova kanalizace v areálu ZŠ a MŠ (450 000,- Kč)
- Strunkovice n. Bl. č.p. 95, rekonstrukce bytové jednotky ve 2. NP (250 000,- Kč)
- Strunkovice nad Blanicí, rekonstrukce školní kuchyně (5 850 000,- Kč)
- Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve školní kuchyni ZŠ, Strunkovice
nad Blanicí (2 160 328,- Kč)
- Žíchovec – veřejné osvětlení 629 200,- Kč
- Oprava tří křížků (30 000,- Kč)
- Neinv. dotace na vybavení SDH (53 400,-)
Realizace započata 2020, dokončení 2021:
- Oprava školních objektů Strunkovice nad Blanicí, objekt staré školy 2. etapa“
- Dopravní automobil pro SDH Šipoun (450 000,- Kč)
- Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v kině, Strunkovice nad Blanicí
(1 670 446,- Kč)
- Strunkovice nad Blanicí č.p. 95, půdní vestavba 2 byt. jednotek (4 401 000,-)
Akce zrealizované bez dotací:
- Část zateplení obvodového zdiva kina
- Opěrná zeď Žíchovec
- Demolice prasečáku a úprava pozemků, Velký Bor
- Přeložka části vzdušného telefonního vedení (ul. Družstevní, hřbitov)
- KD Svojnice – bezbariérová chodba
- Velký Bor - elektrická přípojka do hasičárny
- Protivec – betonový základ pro sušák požárních hadic
- PD – školní dvůr
- PD a stavební povolení – revitalizace ul. Protivecká
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 15/ZM 10/25.11.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o stavu stavebních akcí
městyse.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/ZM 10/25.11.2020 bylo schváleno.
Bod č. 14 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.:PI001040019584/002-SECB (příloha č. 10).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 16/ZM 10/25.11.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č.:PI-001040019584/002-SECB (příloha č. 10).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/ZM 10/25.11.2020 bylo schváleno.

Bod č. 15 - Diskuse
Příští zasedání Zastupitelstva městyse se uskuteční ve středu 16. prosince od 18:30 hod.
Pracovní schůzka na přípravu rozpočtu městyse na rok 2021 se uskuteční v pondělí 30.11.2020 od
16:00 hodin.
Zastupitel Ing. Václav Kozler navrhl odměnu ve výši 1 měsíčního platu pro starostu a místostarostu za
přípravu projektů podávaných se žádostmi o dotace.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 17/ZM 10/25.11.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje poskytnutí odměny starostovi a místostarostovi
městyse ve výši 1 měsíčního platu za přípravu dotačních projektů.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 4 (K. Matějka, R. Toušek. J. Starý, A. Stará)
Usnesení č. 17/ZM 10/25.11.2020 bylo schváleno.

-

Na nádraží uklidit prostor ŽDC (kůra z nakládky dřeva) (I. Novotný)

Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 25.11.2020 ve 20:10 hodin.
Zápis byl pořízen 25.11.2020.
Zapsal: Ing. Karel Matějka, starosta.

Ověřovatelé:
Ing. Jiří Petrášek

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

Ing. Alžběta Stará, Ph.D.

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

