Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 7 / 2014 ze dne 25. 6. 2014
Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
25. 6. 2014 v 19:30 hodin
Přítomni:
Ing. K. Matějka, Ing. K. Kubička, Ing. V. Kozler, Mgr. V. Trávníček, J. Holub,
Ing. J. Petrášek, Mgr. H. Pártlová
Omluveni:
Z. Novák, R. Toušek, Mgr. E. Sahulová, MUDr. A. Vávrová - do bodu 5
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 7, omluveno 4, neomluveno 0 ).
Bod č. 1 - Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající určil ověřovateli zápisu Ing. Karla Kubičku a Mgr. Vladimíra Trávníčka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení 1/ZM 7/25. 6. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Karla
Kubičku a Mgr. Vladimíra Trávníčka.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/ZM 7/25. 6. 2014 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 jednání o tyto body:
- Záměr na provozování vodovodu, kanalizace a ostatního vodohospodářského
majetku městyse
- Koupě pozemku KN 90/8 v k.ú. Velký Bor
- Studie revitalizace náměstí B. Havlasy a okolních prostor městyse
Návrh usnesení 2/ZM 7/25. 6. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
1)
Určení ověřovatelů zápisu
2)
Schválení programu
3)
Kontrola plnění usnesení
4)
Rozpočtové opatření č.12/2014
5)
Komplexní pozemková úprava k.ú. Protivec
6)
Průběh stavebních prací na akcích městyse
7)
ZTV Na Hořicích
8)
Záměr na provozování vodovodu, kanalizace a ostatního vodohospodářského
majetku městyse
9)
Koupě pozemku KN 90/8 v k.ú. Velký Bor
10)
Studie revitalizace náměstí B. Havlasy a okolních prostor městyse
11)
Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 (jmenovitě)

Usnesení č. 2/ZM 7/25. 6. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 14. 5.
2014.
- V souladu se schváleným usnesením se provádí oprava MK ve Svojnicích, rozpočtovou
změnou byly na předfinancování alokovány finanční prostředky, bude podána žádost o
proplacení.
- Předseda Komise veřejného pořádku, pan Jiří Holub, informoval o projednání nevhodného
parkování v lokalitách u KD, před DPS a na křižovatce Na Rohatině.
Plnění ostatních bodů již bylo projednáno na zasedání zastupitelstva dne 4.6.2014.
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
dne 4. 6. 2014.
- Rozpočtová opatření č. 10/2014 a č. 11/2014 jsou přílohou zápisu ze zasedání
zastupitelstva a originály jsou uloženy v účetních dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.
- V souladu se schváleným usnesením byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci akce
„Oprava MK Svojnice“ s firmou STRABAG a.s ( Na Bělidle 198/21, Praha 5, Odštěpný
závod Č.Budějovice, oblast Jih, Vodňanská 333, Prachatice).
- V souladu se schváleným usnesením byl uzavřen dodatek č.1 k Dohodě o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu městyse na rok 2014 pro TJ Blaník Strunkovice.
Návrh usnesení 3/ZM 7/25.6. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva konaného dne 14.5.2014 a 4.6.2014.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (Holub)
Usnesení č. 3/ZM 7/25. 6. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Rozpočtové opatření č. 12 / 2014
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 12/2014 ( příloha č. 1).
Návrh usnesení 4/ZM 7/25.6. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 12 / 2014 ( Příloha č. 1).
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 7/25. 6. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 5 - Komplexní pozemková úprava k.ú. Protivec
Předsedající seznámil přítomné s umístěním polní cesty C29 v k.ú.Protivec, která cca 300m2
zasahuje do k.ú. Obora u Hracholusk na pozemky ve vlastnictví obce Hracholusky. Cesta byla
zrealizována v rámci výstavby společných zařízení v průběhu KPÚ k.ú. Protivec. Z důvodu
zajištění bezproblémového běhu záruční lhůty pro tuto cestu Pozemkový úřad navrhuje
převedení tohoto majetku, tedy celé cesty včetně úseku v k.ú. Obora u Hracholusk, do
vlastnictví Městyse Strunkovice nad Blanicí. S tímto řešením již vyslovilo souhlas
zastupitelstvo obce Hracholusky na svém zasedání 24.6.2014.
Návrh usnesení 5/ZM 7/25.6. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje navržený způsob zaúčtování polní

cesty C29 v k.ú.Protivec jako celek do majetku Městyse Strunkovice nad Blanicí.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ZM 7/25. 6. 2014 bylo schváleno.
Před hlasováním o bodu č.6 se na zasedání zastupitelstva dostavila zastupitelka MUDr. A.
Vávrová
Bod č. 6 - Průběh stavebních prací na akcích městyse
„Velký Bor obnova vodovodu I. etapa a Oprava dešťové kanalizace Velký Bor“ : Položen
hlavní řad vodovodu a přepojují se jednotlivé vodovodní přípojky. Vzhledem
k nevyhovujícím výsledkům hutnících zkoušek a špatnému materiálu v podloží dojde
k odbagrování stávajících materiálů, doplnění vhodným materiálem pro hutnění a opětovnému
zhutnění. Bylo započato s opravou kanalizací a kanalizačních vpustí. V průběhu prací došlo
ke zjištění rozpadlého kanalizačního potrubí v šesti místech. Byl proveden zápis a ocenění na
provedení těchto víceprací. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl dodatkem SoD
posunut termín dokončení stavby na 11.7.2014.
„Oprava KD Svojnice“: Proběhlo betonování podlah včetně provedení napojení hydroizolace.
Došlo k výměně oken a vnitřních parapetů. Pokládá se dlažba. Byly zhotoveny 3 komíny.
V současné době se čeká na vyschnutí betonů a následnou pokládku dřevěných podlah.
Zároveň dochází k opravám nátěrů a maleb.
„Oprava márnice na hřbitově ve Strunkovicích“: Provedena oprava vnitřní a vnější fasády,
okopání a odizolování. Následovat budou opravy oken, výměna dveří a instalace okapů.
„Zádlažba na hřbitově ve Strunkovicích“: Realizace bude do konce července 2014.
„Rekonstrukce a modernizace MK ve Strunkovicích nad Blanicí“ - byla podána žádost o
dotaci. Projekt se nachází ve stavu, kdy byly schváleny formální náležitosti a čeká se na
kontrolu přijatelnosti a bodové hodnocení.
„Stavební úpravy ZŠ – I. stupeň“: Žádost o zateplení obvodových zdí a výměnu oken a
vchodových dveří byla podána. Zatím nejsou žádné další informace.
„Zateplení a oprava části střechy KD Strunkovice“: Práce provedeny.
„Oprava a zateplení střechy MŠ“: Provedena.
„Výměna dveří ve fotbalových kabinách“ - dotaci obdržel TJ Blaník, dofinancovával městys,
práce byly provedeny.
„Oprava MK Svojnice“ - probíhá.
Návrh usnesení 6/ZM 7/25.6.2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o probíhajících
stavebních akcích městyse.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 7/25. 6. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 7 - ZTV Na Hořicích
Městys má zpracovanou zástavbovou studii pro lokalitu Hrabačín a Hořice. Toto je
zohledněno v platném územním plánu. V lokalitě Hrabačín městys nevlastní téměř žádné

pozemky. V lokalitě Hořice vlastní městys zhruba polovinu pozemků dotčených plánovanou
výstavbou rodinných domů. Z výše uvedeného se jeví jako vhodné místo pro přípravu ZTV
právě Hořice. V rozpočtu je na projektovou dokumentaci vyhrazeno 100 tis. Kč. Předsedající
seznámil přítomné s cenovou nabídkou na zpracování PD a zajištění územního řízení, kterou
předložila Ing. Arch. Vendulka Špindlerová (Vlachovo Březí) ( příloha č. 2). Předpokládaný
termín podání PD na územní řízení září/říjen 2014.
Návrh usnesení 7/ZM 7/25. 6. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na
zhotovení projektových prací na ZTV Hořice v rozsahu a ceně dle cenové nabídky Ing.
Arch. V.Špindlerové (příloha č.2).
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 3 (Petrášek, Holub, Trávníček) Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/ZM 7/25. 6. 2014 nebylo schváleno.
Bod č. 8 - Záměr na provozování vodovodu, kanalizace a ostatního vodohospodářského
majetku městyse
Předsedající podal přítomným informaci o správě VHI městyse: Městys Strunkovice nad
Blanicí má se společností ČEVAK a.s. uzavřenu Smlouvu o nájmu za účelem zajištění
provozu veřejného vodovodu a veřejné kanalizace v městysu Strunkovice nad Blanicí ze dne
20.9.2000, ve znění pozdějších dodatků (přijatých zejména v souvislosti s přijetím zákona č.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích) dále jen Smlouva. Smlouvou byl sjednán
pronájem vodohospodářského majetku města za účelem jeho provozování na 7 let. Smlouva je
svojí podstatou kombinací nájemní smlouvy dle občanského zákoníku a smlouvou o
provozování dle zákona o vodovodech a kanalizacích. Smlouva byla uzavřena před nabytím
účinnosti koncesního zákona v souladu s pravidly danými zákonem o obcích pro pronájem
majetku městysu.
Dodatkem č.1/2008 byla platnost smlouvy prodloužena o dalších sedm let. Ukončení platnosti
smlouvy je 20.9.2014.
Městysu spolupráce s provozovatelem na základě Smlouvy vyhovuje a má zájem prodloužit
dobu trvání Smlouvy.
Návrh usnesení 8/ZM 7/25.6.2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje záměr uzavření dodatku na prodloužení „Smlouvy o nájmu za účelem
zajištění provozu veřejného vodovodu a veřejné kanalizace v městysu Strunkovice
nad Blanicí“na dobu 5-ti let.
b) Pověřuje starostu zveřejněním záměru uzavření dodatku na prodloužení „Smlouvy o
nájmu za účelem zajištění provozu veřejného vodovodu a veřejné kanalizace
v městysu Strunkovice nad Blanicí“ na úřední desce městyse.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/ZM 7/25. 6. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 9 - Koupě pozemku KN 90/8 v k.ú. Velký Bor
Objekt vodojemu ve Velkém Boru se nachází na pozemcích 112 a 90/8 v k.ú. Velký Bor.
Pozemek KN 90/8 o výměře 146 m2 je v soukromém vlastnictví. Uživatelem pozemku je
městys. Předsedající navrhuje odkoupení pozemku a uvedení do souladu vlastnických a
uživatelských vztahů. S vlastníky bylo předjednáno. Požadovaná cena 100,- Kč/m2.
Návrh usnesení 9/ZM 7/25. 6. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje koupi pozemku KN 90/8 (146m2)
v k.ú. Velký Bor za cenu 100,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/ZM 7/25. 6. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 10 - Studie revitalizace náměstí B. Havlasy a okolních prostor městyse
Předsedající podal přítomným informaci o přípravě studie revitalizace náměstí a přilehlého
okolí, kterou Městys Strunkovice nad Blanicí připravuje ve spolupráci s architekty ze sdružení
City Upgrade. Návrh studie bude představen veřejnosti v pondělí 7. července v kině ve
Strunkovicích. Začátek v 18:00 hodin. Následně bude k nahlédnutí na Úřadu městyse a na
www stránkách městyse. Po shromáždění veškerých připomínek a podnětů rozhodne
zastupitelstvo o změnách a doplnění navržené studie.
Návrh usnesení 10/ZM 7/25. 6. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o přípravě a
prezentaci návrhu studie revitalizace náměstí ve Strunkovicích a přilehlého okolí.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/ZM 7/25. 6. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 11 - Diskuse
- Další zasedání zastupitelstva bude ve středu 3.9.2014. ( starosta)
- Pouť sv.Dominika ve Strunkovicích nad Blanicí - 10.8.2014 - pomoc kulturní komise se
zajištěním kulturních programů a výběru poplatků za stánky (starosta)
- Snížení rychlosti (značka, měřič, semafor) ve Strunkovicích a osadách, žlutý pruh na
křižovatce u Kubičků (Strunkovice) (Holub)
Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 25. 6. 2014 v 20:30 hodin.
Zápis byl pořízen 25. 6. 2014.
Zapsal Ing. Karel Matějka, starosta.
Ověřovatelé: Mgr. Vladimír Trávníček.................

Ing.Karel Kubička ..........................

