Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 11 / 2019 ze dne 18.12.2019
Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
18.12.2019 v 18:30 hodin
Přítomni:
Ing. K. Matějka, Ing. Jan Pártl, Mgr. V. Trávníček, R. Toušek,
Ing. J. Petrášek, Ing. V. Kozler, M. Richter, Ing. A. Stará, Ph.D.,
MVDr. J. Starý, Ph.D., Ing. I. Novotný
Omluveni:
Mgr. H. Pártlová
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 MVDr. Jana Starého, Ph.D. a Mgr. Vladimíra Trávníčka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/ZM 11/18.12.2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu
MVDr. Jana Starého, Ph.D. a Mgr. Vladimíra Trávníčka.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/ZM 11/18.12.2019 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:
- Výše odměny neuvolněných zastupitelů
- Věcná břemena
Žádný další bod k doplnění nebyl předložen.
Návrh usnesení č. 2/ZM 11/18.12.2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zařazení těchto bodů do programu
jednání Zastupitelstva:
- Výše odměny neuvolněných zastupitelů
- Věcná břemena
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/ZM 11/18.12.2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Rozpočtová opatření
5) Dodatek č. 1/2019 smlouvy o pronájmu Autokempu
6) Audit městyse na rok 2020

7) Dotace
8) Výše nájemného v KD Svojnice pro rok 2020
9) Rozpočet ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí na rok 2020
10) Rozpočet městyse na rok 2020
11) Individuální dotace (spolky)
12) Finanční dary (zdravotnická zařízení)
13) Kontrolní výbor – zápis z kontroly
14) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice na období 2020-2022
15) Plán podpory rozvoje sportu městyse Strunkovice n. Bl.
16) Smlouva o čištění a likvidaci odpadních vod (Svojnice)
17) Návrh řešení majetkoprávních vztahů v areálu pily ve Strunkovicích
18) Výše odměny neuvolněných zastupitelů
19) Věcná břemena
20) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 20.11.2019.
- Rozpočtové opatření č. 16/2019 je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva a originál je
uložen v účetních dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.
- Byl schválen prodej stavebních parcel KN 1210/26 a KN 1219/21 v k. ú. Strunkovice nad
Blanicí. Připravují se kupní smlouvy tak, aby s ohledem na konec roku a probíhající inventury
pozemků došlo k podpisu smluv a návrhu na vkladu do KN začátkem ledna 2020.
- Schválené obecně závazné vyhlášky byly zveřejněny na www stránkách městyse. Informace
byla zveřejněna ve Zpravodaji městyse. Jedná se o tyto OZV:
- OZV o místním poplatku z pobytu.
- OZV o místním poplatku ze psů.
- OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
- OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
městyse Strunkovice nad Blanicí.
- Pro schválenou koupi pozemků KN 459/1, KN 462/2, KN 640, KN 641 a KN 642 k. ú.
Strunkovice n. Bl. se připravuje kupní smlouva. S ohledem na konec roku a probíhající inventury
pozemků dojde k podpisu smlouvy a návrhu na vklad do KN začátkem ledna 2020.
- Byly zastaveny přípravné práce pro 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.). Zpracovatel žádosti byl informován o tom, že zastupitelstvo se rozhodlo žádost
o dotaci nepodávat.
- Městys odeslal na MMR informaci o souhlasu s výší přidělené dotace a informaci o zájmu
městyse realizovat akci „Vybudování odborných učeben ZŠ Strunkovice nad Blanicí“ v rámci
dotace ze 47. výzvy „Infrastruktura základních škol“ (IROP). Městys započal s dalšími kroky
potřebnými k realizaci akce (Alokace finančních prostředků v rozpočtu. Jednání s ČS o úvěru na
předfinancování. Aktualizace rozpočtu a dopracování PD pro výběrové řízení.).
- Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci bytové jednotky ve 2. NP., Strunkovice n. Bl. 95,
z POV Jihočeského kraje na rok 2020.
- Připravují se podklady (Energetický audit, PD, rozpočet…) pro podání žádosti o dotaci z OPŽP
(prioritní osa 5.1.) na akce „Instalaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
v kině, Strunkovice nad Blanicí“ a „Instalaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního
tepla ve školní kuchyni ZŠ, Strunkovice nad Blanicí“. Žádosti budou podány začátkem ledna 2020.

- Byl uzavřen schválený Dodatek č. 1/2020 ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o
poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních částí“.
- O schváleném návrhu ceny vodné a stočné pro městys Strunkovice nad Blanicí na rok 2020 byl
informován provozovatel VHI a občané (Zpravodaj, www stránky).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/ZM 11/18.12.2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva konaného dne 20.11.2019.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Rozpočtová opatření
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 17/2019 (příloha č. 1) a č. 18/2019
(příloha č. 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 11/18.12.2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 17/2019 a č. 18/2019 (příloha č. 1 a 2).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Bod č. 5 – Dodatek č. 1/2019 smlouvy o pronájmu Autokempu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Dodatku č. 1/2019 smlouvy o pronájmu Autokempu
Žíchovec (příloha č. 3). Dodatek řeší výši nájmu na rok 2020. Nájemné zůstává pro příští rok beze
změny.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/ZM 11/18.12.2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Dodatek č. 1/2019 smlouvy o
pronájmu Autokempu Žíchovec (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Bod č. 6 - Audit městyse na rok 2020
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 7/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí, podle zákona č.93/2009 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje pro rok 2020 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 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.

Bod č. 7 - Dotace
Předsedající seznámil přítomné s informací o dotacích vyhlášených Jihočeským krajem na rok 2020
a s některými dalšími dotačními možnostmi.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 8/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava střechy objektu fotbalových kabin“ z
dotačního programu JčK Podpora sportu (Opatření č. 2: Rekonstrukce a opravy zázemí
sportovišť).
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. 8/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení 9/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Obnova 3 křížů na území městyse Strunkovice
nad Blanicí“ z dotačního programu JčK Kulturní dědictví (Opatření č. 2: Obnova drobné
sakrální architektury).
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. 9/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení 10/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Pořízení nového DA doplněného požárním
přívěsem nákladním“ z dotačního programu JčK Investiční dotace pro JSDH obcí JčK
(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. 10/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení 11/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Strunkovice nad Blanicí – obnova kanalizace
v areálu ZŠ a MŠ“ z dotačního programu JčK Podpora výstavby a obnovy VHI (Opatření
č. 1: Výstavba a obnova kanalizace).
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. 11/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení 12/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje alokaci finančních prostředků v
rozpočtu městyse na dofinancování akce „Vybudování odborných učeben ZŠ Strunkovice nad
Blanicí“ v rámci dotace ze 47. výzvy „Infrastruktura základních škol“ (IROP) 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. 12/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení 13/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje alokaci finančních prostředků v
rozpočtu městyse na dofinancování akce „Strunkovice n. Bl. č.p. 95, rekonstrukce bytové
jednotky ve 2. NP.“ z POV Jihočeského kraje 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. 13/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení 14/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje alokaci finančních prostředků v
rozpočtu městyse na dofinancování akce „Instalaci systému nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla v kině, Strunkovice nad Blanicí“ z OPŽP (prioritní osa 5.1.) 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. 14/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení 15/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje alokaci finančních prostředků v
rozpočtu městyse na dofinancování akce „Instalaci systému nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla ve školní kuchyni ZŠ, Strunkovice nad Blanicí“ z OPŽP (prioritní osa 5.1.) 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. 15/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Bod č. 8 - Výše nájemného v KD Svojnice pro rok 2020
Předsedající seznámil přítomné se stávajícími podmínkami a výší za pronájem KD ve Svojnicích a
novým návrhem (příloha č. 4). S ohledem na časté pronájmy KD ve Svojnicích a s tím
narůstajícími výdaji na drobné opravy, údržbu a úklid, je potřeba zvýšit stávající nízkou cenu za
pronájem.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Z diskuse vzešel návrh obsahující 100% zvýšení ceny a výběr zálohy.
Návrh usnesení 16/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje výši a pravidla pronájmu KD Svojnice
(příloha č. 4).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Bod č. 9 - Rozpočet ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí na rok 2020
Předsedající seznámil přítomné s návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2020 (příloha č. 5).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 17/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje „Rozpočet ZŠ a MŠ Strunkovice nad
Blanicí na rok 2020“ (příloha č. 5).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.

Bod č. 10 - Rozpočet městyse na rok 2020
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu Městyse Strunkovice nad Blanicí na rok 2020,
požadavky OV Velký Bor a žádostí o individuální dotaci Římskokatolické farnosti Strunkovice.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce včetně elektronické úřední desky od 03.12.2019,
tedy minimálně 15 dní před jeho projednáním v Zastupitelstvu městyse.
Předsedající navrhl následující doplnění a změny v rozpočtu na rok 2020:
• Výdajová část. Doplnit: par. 3330 – činnost registrovaných církví a náboženských
společností, pol. 5223 (neinvestiční transfery), 50 000,-Kč. Dotace Římskokatolické
farnosti Strunkovice.
• Výdajová část, par. 6409, pol. 5901 (nespecifikované rezervy). Snížit z 556 385,- Kč na
506 385,- Kč.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 18/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje v návrhu rozpočtu na rok 2020 tyto
změny a doplnění:
• Výdajová část. Doplnit: par. 3330 – činnost registrovaných církví a náboženských
společností, pol. 5223 (neinvestiční transfery), 50 000,-Kč. Dotace Římskokatolické
farnosti Strunkovice.
• Výdajová část, par. 6409, pol. 5901 (nespecifikované rezervy). Snížit z 556 385,- Kč na
506 385,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Následně předsedající seznámil přítomné s upraveným návrhem rozpočtu Městyse Strunkovice nad
Blanicí na rok 2020 (příloha č. 6), který byl navržen v níže uvedených objemech, a který bude kryt
přebytkem finančních prostředků z minulých let:
Příjmy
24 529 781,- Kč
Výdaje
38 590 781,- Kč
Financování
14 061 000,- Kč
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 19/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje rozpočet pro rok 2020
(příloha č. 6) v níže uvedených objemech, který bude kryt přebytkem finančních prostředků
z minulých let:
Příjmy
24 529 781,- Kč
Výdaje
38 590 781,- Kč
Financování
14 061 000,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Bod č. 11 - Individuální dotace (spolky)
Na základě žádostí byly schváleny v rozpočtu městyse pro rok 2020 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 20/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
individuální dotace pro rok 2020 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. 20/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Bod č. 12 – Finanční dary (zdravotnická zařízení)
Na základě žádostí byly schváleny v rozpočtu městyse pro rok 2020 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 21/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
finančního daru pro rok 2020 s těmito subjekty:
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
MUDr. Milena Voldřichová, dětská lékařka
MUDr. Anna Vávrová, obvodní lékařka
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 2 (J. Starý, A. Stará)
Usnesení č. 21/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Bod č. 13 – Kontrolní výbor – zápis z kontroly
Předsedající seznámil přítomné s protokolem z průběžné kontroly Kontrolního výboru městyse
(příloha č. 7) konané dne 4.12.2019. Jednalo se o kontrolu zápisů ze zasedání Zastupitelstva
v období květen – listopad 2019.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 22/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje protokol z průběžné kontroly
Kontrolního výboru městyse (příloha č. 7) konané dne 4.12.2019.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Bod č. 14 – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice na období 2020-2022
Předsedající seznámil přítomné se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ORP
Prachatice na období 2020-2022.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 23/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb ORP Prachatice na období 2020-2022.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 23/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Bod č. 15 – Plán rozvoje sportu městyse Strunkovice n. Bl.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem „Plánu rozvoje sportu v městysu Strunkovice n. Bl. na
období 2020 – 2025“, který zpracovala Komise sportovní (příloha č. 8).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 24/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje „Plán rozvoje sportu v městysu
Strunkovice n. Bl. na období 2020 – 2025“ (příloha č. 8).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 24/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Bod č. 16 – Smlouva o čištění a likvidaci odpadních vod (Svojnice)
Předsedající seznámil přítomné s návrhem „Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací“,
(příloha č. 9). Dohoda řeší vypouštění odpadních vod z místní části Svojnice na ČOV Hracholusky.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 25/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje „Dohodu vlastníků provozně
souvisejících kanalizací“ (příloha č. 9).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Bod č. 17 – Návrh řešení majetkoprávních vztahů v areálu pily ve Strunkovicích
Předsedající seznámil přítomné se stanoviskem právního zástupce ZEMPO-VOS, a.s., na výzvu k
vyklizení pozemků (příloha č. 10). Vzhledem ke spornému rozsahu předkupního práva a
nezměněným požadavkům ZEMPO-VOS, a.s., na získání velké části pozemků v areálu pily ve
Strunkovicích, jeví se jako jediné řešení stávající situace setrvání na požadavku vyklizení pozemků
soudní cestou, viz. přijaté usnesení 10/ZM 8/25.09.2019.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 26/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí 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 1 (J. Petrášek)
Usnesení č. 26/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.

Bod č. 18 – Výše odměny neuvolněných zastupitelů
Předsedající seznámil přítomné s aktuální změnou v oblasti odměňování členů zastupitelstev ÚSC.
Od 1.1.2020 mohou neuvolnění zastupitelé pobírat vyšší odměnu. Výše je stanovena dle Přílohy
k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a pro neuvolněné členy zastupitelstva výši musí schvalovat
Zastupitelstvo.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Zastupitelé se rozhodli nezvyšovat výši odměn neuvolněných zastupitelů.
Návrh usnesení 27/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích navrhli neměnit výši odměn neuvolněných zastupitelů.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 27/ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Bod č. 19 – Věcná břemena
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy č. 1030050891/004 o smlouvě budoucí
(příloha č. 11) o zřízení věcného břemene. Jedná se o umístění sloupů pro venkovního vedení VN
pro budoucího oprávněného (E.ON Distribuce, a.s.).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 28/ZM 11/18. 12. 2019:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření smlouvy č. 1030050891/004 o
smlouvě budoucí (příloha č. 11) o zřízení věcného břemene.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 28 /ZM 11/18.12.2019 bylo schváleno.
Bod č. 20 – Diskuse
- Další zasedání Zastupitelstva městyse se uskuteční ve středu 12. února 2020.
Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 18.12.2019 ve 19:45 hodin.

Zápis byl pořízen 18.12.2019.
Zapsal: Ing. Karel Matějka, starosta.

Ověřovatelé:
MVDr. Jan Starý, Ph.D.

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

Mgr. Vladimír Trávníček

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

