Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 11 / 2020 ze dne 16.12.2020
Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
16.12.2020 v 18:30 hodin
Přítomni:
Ing. K. Matějka, R. Toušek, 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:

Ing. I. Novotný

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. Václava Kozlera a pana Mikuláše Richtera.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/ZM 11/16.12.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu
Ing. Václava Kozlera a pana Mikuláše Richtera.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/ZM 11/16.12.2020 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 zřízení služebnosti
Žádný další bod k doplnění nebyl předložen.
Návrh usnesení č. 2/ZM 11/16.12.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zařazení bodu „Smlouva o zřízení
služebnosti“ do programu zasedání Zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 11/16.12.2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/ZM 11/16.12.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Rozpočtová opatření
5) Dotace
6) Dodatek č.1/2021 ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování služeb
oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních částí
7) Rozpočet ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí na rok 2021

8) Rozpočet městyse na rok 2021
9) Individuální dotace (spolky)
10) Finanční dary (zdravotnická zařízení)
11) Prodej pozemku KN 559/6 v k.ú. Velký Bor
12) Smlouva o zřízení služebnosti
13) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 11/16.12.2020 bylo schváleno.
Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.11.2020.
- Rozpočtová opatření č. 17/2020 – 18/2020 jsou přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva a
originály jsou uloženy v účetních dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.
- Byla uzavřena smlouva o zřízení služebnosti pro akci „VPIC Strunkovice nad Blanicí, most
14126_2, číslo SAP: 16010-039671.
- O schválené výši ceny vodného a stočného pro rok 2021 byli občané informováni ve
Zpravodaji.
- Firmu, kterou schválilo Zastupitelstvo pro provedení auditu městyse Strunkovice nad Blanicí
na rok 2021 byla o tomto písemně informována.
- Zápis z kontroly Finančního výboru městyse ze dne 18.11.2020 týkající se dvou stavebních
akcí městyse s poskytnutím dotace je přílohou zápisu ze zasedání Zastupitelstva a originály jsou
uloženy v účetních dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.
- Zápis z 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 je přílohou zápisu ze zasedání Zastupitelstva a originály jsou uloženy v
účetních dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.
- 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 je přílohou zápisu ze zasedání Zastupitelstva, byla zveřejněna na
úřední desce a občané o ni byli informováni ve Zpravodaji.
- Obecně závazná vyhláška městyse o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je přílohou zápisu ze
zasedání Zastupitelstva, byla zveřejněna na úřední desce a občané o ni byli informováni ve
Zpravodaji.
- Byl uzavřen Dodatek č. 1/2020 smlouvy o pronájmu Autokempu Žíchovec.
- Byla uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.:PI001040019584/002-SECB.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/ZM 11/16.12.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva konaného dne 25.11.2020.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 11/16.12.2020 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Rozpočtová opatření
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 19/2020 a 20/2020 (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 11/16.12.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtová opatření č. 19/2020 a

20/2020 (příloha č. 1 a 2).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ZM 11/16.12.2020 bylo schváleno.
Bod č. 5 - Dotace
Předsedající seznámil s vyhlášeným grantovým programem Jihočeského kraje a navrhl podání
žádostí o dotace na některé plánované akce v roce 2021. Na plánované akce si městys alokoval
finanční prostředky v rozpočtu městyse na rok 2021.
Jedná se o tyto grantové programy a akce:
• Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, Opatření č.2 Výstavba a obnova
vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod na akci: Obnova vod. řadu – Nám. B. Havlasy,
Strunkovice n. Bl.
• Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021, Opatření
č.1, Druhé podopatření – pořízení nového DA, na akci: Pořízení nového dopravního
automobilu pro JPO V Strunkovice nad Blanicí, místní část Šipoun.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/ZM 11/16.12.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Obnova vod. řadu – Nám. B. Havlasy,
Strunkovice n. Bl.“ z GP Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury, Opatření č.2 Výstavba a obnova vodovodů, souvisejících objektů a
úpraven vod.
b) Schvaluje alokaci finančních prostředků v rozpočtu městyse na dofinancování akce tak,
aby spolu s přidělenou dotací bylo finančně kryto 100 % uznatelných výdajů v daném
roce.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 11/16.12.2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/ZM 11/16.12.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro
JPO V Strunkovice nad Blanicí, místní část Šipoun“ z GP Jihočeského kraje Investiční
dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021, Opatření č.1,
Druhé podopatření – pořízení nového DA.
b) Schvaluje alokaci finančních prostředků v rozpočtu městyse na dofinancování akce tak,
aby spolu s přidělenou dotací bylo finančně kryto 100 % uznatelných výdajů v daném
roce.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/ZM 11/16.12.2020 bylo schváleno.
Bod č. 6 - Dodatek č.1/2021 ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování
služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních částí
Předsedající seznámil přítomné s Dodatkem č.1/2021 ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví
a o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních
částí (příloha č. 3).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 8/ZM 11/16.12.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření Dodatku č.1/2021 ke smlouvě
o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání
s odpady na území obce a místních částí (příloha č. 3).

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 1 (J. Petrášek)
Usnesení č. 8/ZM 11/16.12.2020 bylo schváleno.

Bod č. 7 - Rozpočet ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí na rok 2021
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2021 (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 11/16. 12. 2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje „Rozpočet ZŠ a MŠ Strunkovice nad
Blanicí na rok 2021“ (příloha č. 4).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/ZM 11/16.12.2020 bylo schváleno.
Bod č. 8 – Rozpočet městyse na rok 2021
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu Městyse Strunkovice nad Blanicí na rok
2021tak, jak byl zveřejněn na úřední desce včetně elektronické úřední desky od 01.12.2020, tedy
minimálně 15 dní před jeho projednáním v Zastupitelstvu městyse.
Příchozí transfer (dotace) z MMR na komunitní centrum v RD B. Havlasy dne 9.12.2020 a
provedená splátka úvěru dne 10.12.2020 ovlivňují návrh rozpočtu pro rok 2021. V souvislosti s tím
předsedající navrhuje v návrhu rozpočtu provést tyto změny:
1) V příjmové části zrušení položky 4216, org. 1402, nástroj 107, zdroj 5, UZ 17969 ve výši
3167656,89 Kč.
2) V části financování snížení položky 8124 o 3000000,- Kč na částku -11561500,- Kč.
3) Ve výdajové části snížení par. 3313, položky 6121, nástroj 106, zdroj 1, org. 724 Rekonstrukce
vzduchotechniky v kině o 167 656,89 Kč na částku 448 248,71 Kč. Městys uhradil část výdajů k
projektu již v letošním roce.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 10/ZM 11/16. 12. 2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje v návrhu rozpočtu na rok 2021 tyto
změny:
a)
V příjmové části zrušení položky 4216, org. 1402, nástroj 107, zdroj 5, UZ 17969 ve výši
3 167 656,89 Kč.
b)
V části financování snížení položky 8124 o 3 000 000,- Kč na částku -11 561 500,- Kč.
c)
Ve výdajové části snížení par. 3313, položky 6121, nástroj 106, zdroj 1, org. 724
Rekonstrukce vzduchotechniky v kině o 167 656,89 Kč na částku 448 248,71 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/ZM 11/16.12.2020 bylo schváleno.
Následně předsedající seznámil přítomné s upraveným návrhem rozpočtu Městyse Strunkovice nad
Blanicí na rok 2021 (příloha č. 5), který byl navržen v níže uvedených objemech, a který bude kryt
přebytkem finančních prostředků z minulých let:
Příjmy
38 439 249,47 Kč
Výdaje
45 920 281,17 Kč
Financování
7 481 031,70 Kč
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 11/ZM 11/16. 12. 2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje rozpočet pro rok 2021
(příloha č. 5) v níže uvedených objemech, který bude kryt přebytkem finančních prostředků

z minulých let:
Příjmy
Výdaje
Financování
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/ZM 11/16.12.2020 bylo schváleno.

38 439 249,47 Kč
45 920 281,17 Kč
7 481 031,70 Kč

Bod č. 9 – Individuální dotace (spolky)
Na základě žádostí byly schváleny v rozpočtu městyse pro rok 2021 individuální dotace pro tyto
subjekty:
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velký Bor, p.s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svojnice, p.s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šipoun, p.s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Protivec, p.s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strunkovice nad Blanicí, p.s.
Demdaal, z.s.
Spolek sportovních aktivit Šumava, ZO Strunkovice nad Blanicí
Sport pro všechny Strunkovice nad Blanicí, z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Strunkovice nad Blanicí, p.s.
TJ Blaník Strunkovice nad Blanicí, z.s.
Římskokatolická farnost Strunkovice nad Blanicí
Myslivecký spolek Strunkovice nad Blanicí
Český svaz včelařů, z.s., ZO Strunkovice nad Blanicí
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 12/ZM 11/16. 12. 2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
individuální dotace pro rok 2021 s těmito subjekty:
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velký Bor, p.s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svojnice, p.s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šipoun, p.s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Protivec, p.s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strunkovice nad Blanicí, p.s.
Demdaal, z.s.
Spolek sportovních aktivit Šumava, ZO Strunkovice nad Blanicí
Sport pro všechny Strunkovice nad Blanicí, z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Strunkovice nad Blanicí, p.s.
TJ Blaník Strunkovice nad Blanicí, z.s.
Římskokatolická farnost Strunkovice nad Blanicí
Myslivecký spolek Strunkovice nad Blanicí
Český svaz včelařů, z.s., ZO Strunkovice nad Blanicí
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/ZM 11/16.12.2020 bylo schváleno.
Bod č. 10 – Finanční dary (zdravotnická zařízení)
Na základě žádostí byly schváleny v rozpočtu městyse pro rok 2021 finanční prostředky pro tyto
subjekty:
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
MUDr. Milena Voldřichová, dětská lékařka
MUDr. Anna Vávrová, obvodní lékařka
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení 13/ZM 11/16. 12. 2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
finančního daru pro rok 2021 s těmito subjekty:
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
MUDr. Milena Voldřichová, dětská lékařka
MUDr. Anna Vávrová, obvodní lékařka
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/ZM 11/16.12.2020 bylo schváleno.
Bod č. 11 - Prodej pozemku KN 559/6 v k.ú. Velký Bor
Předsedající seznámil přítomné s žádostí o koupi výše uvedeného pozemku. Jedná se o narovnání
vlastnických a uživatelských stavů. Výše uvedený pozemek o výměře 393 m2 (ovocný sad) je ve
vlastnictví městyse. Je oplocen a užíván vlastníkem sousední samoty. Na tuto nesrovnalost se
přišlo v průběhu pozemkových úprav. Stávající uživatel má zájem o odkup pozemku. Za tímto
účelem nechal městys vypracovat znalecký posudek (příloha č.6). Cena dle znaleckého posudku
činí 250,- Kč/m2.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 14/ZM 11/16. 12. 2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku
parc. č. 559/6 (393 m2, ovocný sad) v k.ú. Velký Bor za cenu 250,- Kč/m2. Náklady na
vypracování kupní smlouvy a vklad do KN hradí kupující.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/ZM 11/16.12.2020 bylo schváleno.
Bod č. 12 - Smlouva o zřízení služebnosti
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení služebnosti pro akci „VPIC
Strunkovice n. Bl. (PT) přel. SEK, rek, číslo SAP: 16010-043999 (příloha č. 7). Navazuje na
uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. 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 15/ZM 11/16. 12. 2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
pro akci VPIC Strunkovice n. Bl. (PT) přel. SEK, rek, číslo SAP: 16010-043999 (příloha č. 7).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/ZM 11/16.12.2020 bylo schváleno.
Bod č. 13 - Diskuse
- Příští zasedání Zastupitelstva městyse se uskuteční ve středu 17. února 2021 od 18:30 hod.
- Předsedající poděkoval zastupitelům za celoroční práci a popřál všem hodně zdraví a sil do
nadcházejícího roku.
Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 16.12.2020 ve 19:25 hodin.
Zápis byl pořízen 16.12.2020.
Zapsal: Ing. Karel Matějka, starosta.
Ověřovatelé:
Ing. Václav Kozler

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

Mikuláš Richter

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

