Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 8 / 2019 ze dne 25.09.2019
Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
25.09.2019 v 18:30 hodin
Přítomni:
Ing. K. Matějka, Ing. Jan Pártl, Mgr. H. Pártlová, Mgr. V. Trávníček,
R. Toušek, MVDr. J. Starý, Ph.D., Ing. I. Novotný, Ing. V. Kozler, M. Richter
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. Hanu Pártlovou a Ing. Ivo Novotného.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení 1/ZM 8/25.09.2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu
Mgr. Hanu Pártlovou a Ing. Ivo Novotného.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/ZM 8/25.09.2019 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 do programu zasedání zastupitelstva tyto body:
- Revitalizace Libotyňského potoka
Žádný další bod k doplnění nebyl předložen.
Návrh usnesení 2/ZM 8/25.09.2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zařazení těchto bodů do programu
jednání Zastupitelstva:
- Revitalizace Libotyňského potoka
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 8/25.09.2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení 3/ZM 8/25.09.2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Rozpočtová opatření
5) Pošta Partner
6) Směrnice k závodnímu stravování č. 10
7) Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu č. 14
8) Prodej stavebních parcel (Strunkovice, ZTV Na Hořicích)
9) Návrh řešení majetkoprávních vztahů v areálu pily ve Strunkovicích

10) Dotace
11) Stavební akce městyse
12) Revitalizace Libotyňského potoka
13) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 8/25.09.2019 bylo schváleno.
Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 26.06.2019.
- Rozpočtové opatření č. 7/2019, 8/2019 a 9/2019 jsou přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva
a originály jsou uloženy v účetních dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.
- Na úřední desce byl zveřejněn záměr na směnu pozemků KN 459/1, KN 462/2, KN 640, KN
641, KN 642 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí za pozemek KN 1101/21 v k. ú. Strunkovice nad
Blanicí. Na posledním zasedání Zastupitelstva byl tento záměr zastupitelstvem schválen a byla
připravena smlouva na směnu výše uvedených pozemků. Následně vlastníci od směny ustoupili a
zvažují prodej pouze pozemků KN 459/1 a KN 462/2 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí. Pozemky
jsou pod hřbitovem a v těsném sousedství hřbitova. Pro další jednání se zajišťuje odhad ceny
pozemků.
- Byly uzavřeny Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1030053959/003 a
č.1030052718/002.
- O schválení použití finančních prostředků rezervního fondu ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí
byl žadatel písemně informován.
- O schválení zvýšení ceny oběda ve školní jídelně ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí byl žadatel
písemně informován. Občané byli informováni ve Zpravodaji.
- Byla schválena příprava a podání žádosti o dotaci do výzvy č. 1/112/2019 – dotace (SFRB) pro
potřeby sociálního bydlení na půdní vestavbu 2 bytů a modernizaci 1 bytu v č.p. 95 (Strunkovice n.
Bl.). K podání žádosti se připravuje Investiční záměr, jehož součástí je podrobný rozpočet.
V současnosti se připravuje dokumentace a rozpočet na modernizaci bytu. Bude se aktualizovat
rozpočet pro půdní vestavbu. Investiční záměr bude předložen ke schválení na příštím zasedání
Zastupitelstva.
- Byl uzavřen schválený Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo k zakázce „Oprava kanalizace –
Strunkovice nad Blanicí“.
- Byl zveřejněn záměr 12. kola prodeje pozemků ZTV Strunkovice nad Blanicí, lokalita Hořice.
- O schválení projektu „Optimalizace nákladů na budoucí nákup elektrické energie a zemního
plynu, pro městys Strunkovice nad Blanicí včetně příspěvkových organizací prostřednictvím
sdružené poptávky s ostatními obcemi“ byl realizátor projektu (eCENTRE, a.s.) písemně
informován. Zároveň mu byly předány veškeré podklady potřebné k realizaci akce.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 4/ZM 8/25.09.2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva konaného dne 26.06.2019.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 8/25.09.2019 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Rozpočtová opatření
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 10/2019 (příloha č. 1), č. 11/2019
(příloha č. 2), 12/2019 (příloha č. 3) a 13/2019 (příloha č.4).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení 5/ZM 8/25.09.2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019 (příloha č. 1, 2, 3, 4).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ZM 8/25.09.2019 bylo schváleno.
Bod č. 5 – Pošta Partner
Předsedající seznámil přítomné s prezentací Pošty Partner pro městys Strunkovice nad Blanicí, tak
jak ji na pracovní schůzce obdržel od zástupce České pošty. Jedná se o provozování zdejší
poštovní provozovny formou tzv. Pošta Partner, tj. třetí osobou. Tuto možnost nabízí Česká pošta
třetí osobě. Tou může být městys, nebo jiná osoba splňující požadavky na provozování této
služby. Pokud se nikdo takový nenajde, bude poštu provozovat i nadále Česká pošta.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 6/ZM 8/25.09.2019:
a) Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí nesouhlasí s provozováním pobočky
České pošty ve Strunkovicích nad Blanicí městysem Strunkovice nad Blanicí formou
Pošta Partner.
b) Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí v současné době preferuje stávající
způsob provozováním pobočky České pošty ve Strunkovicích nad Blanicí Českou poštou.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 8/25.09.2019 bylo schváleno.
Bod č. 6 - Směrnice k závodnímu stravování č.10
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Směrnice k závodnímu stravování č. 10 (příloha č. 5),
ve které byly zohledněny schválené změny výše obědů ve školní jídelně.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 7/ZM 8/25.09.2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Směrnici k závodnímu stravování č. 10
(příloha č. 5).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/ZM 8/25.09.2019 bylo schváleno.
Bod č. 7 - Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu č. 14
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu č. 14
(příloha č. 6), ve které byly aktualizovány odkazy na platné zákony.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 8/ZM 8/25.09.2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Směrnice pro zadávání zakázek
malého rozsahu č. 14 (příloha č. 6).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/ZM 8/25.09.2019 bylo schváleno.
Bod č. 8 - Prodej stavebních parcel (Strunkovice, ZTV Na Hořicích)
Na základě zveřejněné nabídky na prodej stavebních pozemků ZTV Strunkovicích nad Blanicí,
lokalita Hořice, byla do 25.9.2019, 12:00 hodin, kdy bylo ukončeno 12. kolo nabídky těchto
pozemků, podána 1 žádost. Předsedající předložil Zastupitelstvu tuto žádosti ke schválení.

Předsedající informoval přítomné o návrhu revokace usnesení č. 10/ZM 5/24. 4. 2019 písmeno b),
kterým Zastupitelstvo městyse schválilo prodej pozemku KN 1219/21 v k. ú. Strunkovice nad
Blanicí Kateřině Hájkové (Protivec 24, 383 01 Prachatice) a Miloslavu Borovkovi (Zavadilka
2089, 370 05 České Budějovice). Než došlo k uzavření smlouvy na koupi výše uvedeného
pozemku, uzavřeli spolu žadatelé sňatek a u žadatelky došlo ke změně příjmení. Na základě této
skutečnosti požádal pan Miloslav Borovka a paní Kateřina Borovková opětovně o schválení
prodeje stavební parcely KN 1219/21 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí.
Dále 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 20.11.2019.
Parcely ke schválení:
Žadatel
Bydliště
č.
č. v KN
výměra
pozemku
m2
Vít Lehečka
Spálená 223
13
1210/24
955
388 01 Blatná
Kateřina Borovková
Protivec 24,
1
1219/21
842
383 01 Prachatice
Miloslav Borovka
Zavadilka 2089,
370 05 České Budějovice
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 9/ZM 8/25.09.2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje prodej pozemku KN 1210/24 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí Vítu Lehečkovi
(Spálená 223, 388 01 Blatná).
b) Ruší usnesení č. 10/ZM 5/24. 4. 2019, písmeno b.
c) Schvaluje prodej pozemku KN 1219/21 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí Kateřině
Borovkové (Protivec 24, 383 01 Prachatice) a Miloslavu Borovkovi (Zavadilka 2089, 370
05 České Budějovice).
d) Schvaluje zveřejnění záměru 13. kola prodeje pozemků ZTV Strunkovice nad Blanicí,
lokalita Hořice za shodných podmínek jako v 1.-12. kole s datem pro podání žádostí do
20.11.2019 do 12:00 hodin.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/ZM 8/25.09.2019 bylo schváleno.
Bod č. 9 - Návrh řešení majetkoprávních vztahů v areálu pily ve Strunkovicích
Předsedající seznámil přítomné s návrhem ZEMPO-VOS, a.s. (příloha č. 7), na řešení
majetkoprávních vztahů v areálu pily ve Strunkovicích nad Blanicí. Zároveň předložil část PD na
stavby v areálu pily a možné varianty řešení dané situace tak, jak je navrhl právní zástupce
městyse. Zastupitelé v debatě vyjádřili nesouhlas s předloženým návrhem řešení a požadují
vyklizení pozemků KN 1201/5 a KN 1201/17 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 10/ZM 8/25.09.2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Nesouhlasí s návrhem ZEMPO-VOS, a.s. (příloha č. 7) na řešení majetkoprávních
vztahů v areálu pily ve Strunkovicích nad Blanicí.
b) Trvá na vyklizení pozemků KN 1201/5 a KN 1201/17 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí
včetně odstranění černých staveb a ekologických zátěží.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/ZM 8/25.09.2019 bylo schváleno.

Bod č. 10 - Dotace
Předsedající podal aktuální informaci o stavu podaných žádostí o dotace a o dotacích připravených
k podání.
Dotace na opravu návesní kaple ve Svojnicích podané na Ministerstvo Zemědělství byla
neúspěšná.
Městys nově získal tyto dotace:
Rozšíření sběrného dvora Strunkovice nad Blanicí – dotace z Ministerstvo životního
prostředí na opravu části objektu (střecha, fasáda, podlaha, vrata…) a dovybavení (lis,
kontejnery na třídění…).
Revitalizace rodinného domu B. Havlasy – dotace z MAS Šumavsko na stavební část a
vybavení spolkové místnosti.
Pořízení dopravního automobilu pro SDH Strunkovice – dotace z Ministerstva vnitra,
dle finanční alokace byl schválen pořadník žadatelů na r. 2020.
Pořízení kompostérů a kontejnerů na Re-use centra – dotace ve spolupráci se SMOJK,
pořízení 10 ks kompostérů a 2 ks buněk pro uskladnění dále použitelných věcí
odevzdávaných do sběrného dvora.
Klimatická zeleň – 100% dotace v rámci KS MAS JčK, výsadba 240 ks ovocných stromů
kolem cest (lokalita Malý a Velký Bor).
Pro podání se připravují žádosti o dotace na:
Výstavba sociálních bytů (Státní fond rozvoje bydlení) - na výstavbu 2 bytových jednotek
v podkroví a rekonstrukci 1 bytu ve Strunkovicích č.p. 95.
Program záchrany architektonického dědictví (Ministerstvo kultury) – na rekonstrukci a
opravy hospodářských budov fary ve Strunkovicích nad Blanicí. Realizace, financování
(dotace, spoluúčast…). Již se neúspěšně žádalo na letošní rok.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 11/ZM 8/25.09.2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí aktuální informaci o dotacích
městyse.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/ZM 8/25.09.2019 bylo schváleno.
Bod č. 11 - Stavební akce městyse
Předsedající seznámil přítomné s průběhem stavebních akcí městyse:
- Revitalizace rodinného domu B. Havlasy, provedena výstavba nového krovu a pokládka
střešní krytiny, probíhá zateplování objektu a oprava fasády (na náměstí), vyzděny příčky,
hotové hrubé podlahy, instalace vzduchotechniky, odpadů.
- Oprava kanalizace - Strunkovice nad Blanicí byla ukončena.
- Revitalizace veřejného prostranství s parkovací funkcí byla ukončena.
- Výměna střešní krytiny a okapů (budova ZŠ II. stupeň byla ukončena.
- Dopravní značení - provedeno doplnění svislého dopravního značení, nově vyznačena
parkovací stání u DNB, připravuje se obnova vodorovného značení u autobusové zastávky a
v ulici za KD.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 12/ZM 8/25.09.2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o průběhu stavebních
akcí městyse.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/ZM 8/25.09.2019 bylo schváleno.

Bod č. 12 – Revitalizace Libotyňského potoka
Předsedající seznámil přítomné se stanovením rozsahu záplavového území Libotyňského potoka
v k.ú. Žíchovec a s revitalizací části tohoto potoka v rámci KPÚ k. ú. Žíchovec.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 13/ZM 8/25.09.2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí pověřuje starostu městyse, aby u Pozemkového
úřadu, pobočka Prachatice, zajistil projektovou dokumentaci a následnou realizaci revitalizace
vodního toku Libotyňského potoka tak, jak bylo navrženo v rámci společných zařízení komplexní
pozemkové úpravy k.ú. Žíchovec.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/ZM 8/25.09.2019 bylo schváleno.
Bod č. 13 – Diskuse
- Další zasedání Zastupitelstva městyse se uskuteční 23. října 2019.
Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 25.09.2019 ve 20:10 hodin.
Zápis byl pořízen 25.09.2019.
Zapsal: Ing. Karel Matějka, starosta.
Ověřovatelé:
Mgr. Hana Pártlová ........................

Ing. Ivo Novotný

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

