Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 3 / 2021 ze dne 14.04.2021
Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
14.04.2021 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, Ing. I. Novotný

Omluveni:

0

Neomluveni: 0
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 11, omluveno 0, neomluveno 0).
Bod č. 1 - Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající určil ověřovateli zápisu Ing. Jan Pártl a Ing. Jiří Petrášek.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/ZM 3/14.04.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu
Ing. Jana Pártla a Ing. Jiřího Petráška.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1 (J. Petrášek)
Usnesení č. 1/ZM 3/14.04.2021 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.
Starosta městyse navrhl doplnit do programu tyto body:
- Žádost o podporu Linky bezpečí
- Vypořádání pozemků v areálu pily ve Strunkovicích
V souvislosti se změnou části projektové dokumentace pro akci „Veřejné osvětlení ul. Protivecká,
Strunkovice n. Bl.“ bylo předčasně zrušeno výběrové řízení na zhotovitele této akce. O koupi
pozemku KN 567/3 v k.ú. Svojnice se nepřihlásil žádný zájemce. Z výše uvedených důvodů
starosta městyse navrhl vypustit z programu tyto body:
- Výběrové řízení pro akci „Veřejné osvětlení ul. Protivecká, Strunkovice n. Bl.“
- Prodej pozemku KN 567/3 v k.ú. Svojnice
Žádný další návrh na změnu či doplnění programu zasedání Zastupitelstva nebyl podán.
Návrh usnesení č. 2/ZM 3/14.04.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje:
a) Doplnění těchto bodů do program zasedání:
- Žádost o podporu Linky bezpečí
- Vypořádání pozemků v areálu pily ve Strunkovicích

b) Vypuštění těchto bodů z programu zasedání:
- Výběrové řízení pro akci „Veřejné osvětlení ul. Protivecká, Strunkovice n. Bl.“
- Prodej pozemku KN 567/3 v k.ú. Svojnice
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 3/14.04.2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/ZM 3/14.04.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Rozpočtová opatření
5) Prodej části pozemku KN 374/15 v k.ú. Velký Bor
6) Smlouva o úvěru na koupi zdravotního střediska
7) Výběrové řízení pro akci „Dodávka vybavení odborných učeben ZŠ Strunkovice nad
Blanicí“
8) Výběrové řízení pro akci „Oprava a modernizace bytových domů Strunkovice n. Bl. č.p.
297 a 293“
9) Výběrové řízení pro akci „Dvůr ZŠ a MŠ“
10) Dotace
11) Žádost o zprovoznění přístupové cesty k pozemkům
12) Žádost o podporu Linky bezpečí
13) Vypořádání pozemků v areálu pily ve Strunkovicích
14) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 3/14.04.2021 bylo schváleno.
Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.3.2021.
- Rozpočtová opatření č. 1/2021 - 2/2021: Zveřejněny na úřední desce městyse, přílohou zápisu
ze zasedání zastupitelstva, originály uloženy v účetních dokladech městyse.
- Schválený prodej pozemku KN 372/1 v k.ú. Velký Bor. O schválení byli kupující informováni.
Připravuje se kupní smlouva.
- Schválený záměr na prodej části pozemku KN 374/15 v k.ú. Velký Bor byl zveřejněn na úřední
desce.
- Schválený záměr na prodej pozemku KN 567/3 v k.ú. Svojnice byl zveřejněn na úřední desce.
- V souvislosti se zajištěním zpřístupnění cesty na pozemku 266/2 k.ú. Svojnice byl vlastník
sousedního pozemku, který cestu zaplotil, písemně vyzván k zpřístupnění cesty.
- Byla uzavřena smlouva č.:PI-001030061141/001-UNES o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene.
- Na základě schválených výsledků výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo na akci
„Rekonstrukce budovy úřadu městyse“ s firmou Sid.pt. spol. s r.o. Stavba zahájena.
- Na základě schválených výsledků výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo na akci
„Obnova vodovodního řadu – nám. B. Havlasy, Strunkovice n. Bl.“ s firmou Kvint Vlachovo Březí
spol. s r.o. Stavba zahájena.
- Byla podána žádost o dotaci z podprogramu 298D2230 - Podpora výstavby a obnovy
komunální infrastruktury na realizaci akce „Oprava a modernizace bytových domů Strunkovice n.
Bl. čp. 297 a 293“.
- Byla podána žádost o dotaci z podprogramu 298D2280 - Podpora obnovy a rozvoje materiálně
technické základny regionálního školství v působnosti obcí na realizaci akce „Dvůr ZŠ a MŠ“.
- Příprava podkladů pro podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ“
- Byly uzavřeny smlouvy:

Smlouva o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pomocí
zařízení dálkového přenosu.
Smlouva o střežení elektrické požární signalizace na pultu centralizované ochrany, připojené
pomocí zařízení dálkového přenosu a servisu ZDP.
- Byla podána žádost o finanční prostředky z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje ve
výši 2 mil. Kč na koupi zdravotního střediska ve Strunkovicích nad Blanicí.
- Byla uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PI-014330067639/001.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/ZM 3/14.04.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva konaného dne 17.3.2021.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 3/14.04.2021 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Rozpočtová opatření
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.3/2021 (příloha č. 1).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 5/ZM 3/14.04.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 3/2021 (příloha č. 1).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ZM 3/14.04.2021 bylo schváleno.
Bod č. 5 - Prodej části pozemku KN 374/15 v k.ú. Velký Bor
Na úřední desce byl zveřejněn schválený záměr na prodej. Žádost podána jen jedna (M. Kalický a
T. Pecková). Byl vyhotoven oddělovací GP na část pozemku 374/15, díl a, o velikosti 176 m2
(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. 6/ZM 3/14.04.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje prodej pozemku KN 374/15, díl a,
o velikosti 176 m2 v k.ú. Velký Bor Tereze Peckové (Nová 256, Strunkovice nad Blanicí) a
Michalu Kalickému (Strunkovice nad Blanicí 274).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 3/14.04.2021 bylo schváleno.
Bod č. 6 - Smlouva o úvěru na koupi zdravotního střediska
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o úvěru č. 0633230199 na financování koupě
zdravotního střediska ve Strunkovicích n. Bl. (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. 7/ZM 3/14.04.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření smlouvy o úvěru
č. 0633230199 s Českou spořitelnou, a.s., na financování koupě zdravotního střediska ve
Strunkovicích n. Bl. (příloha č.3).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/ZM 3/14.04.2021 bylo schváleno.

Bod č. 7 - Výběrové řízení pro akci „Dodávka vybavení odborných učeben ZŠ Strunkovice
nad Blanicí“
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu
„Dodávka vybavení odborných učeben ZŠ Strunkovice nad Blanicí“ viz. Protokol o otevírání
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 4).
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka pana Jana Koštejna (Dlouhá 285, 384 26
Strunkovice nad Blanicí), pro část 1 zakázky (dodávka nábytku), se kterým komise doporučuje
uzavřít smlouvu.
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy AV Media Systems, a.s. (Pražská 63, 102 00
Praha 10), pro část 2 zakázky (dodávka IT vybavení), se kterou komise doporučuje uzavřít
smlouvu.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 8/ZM 3/14.04.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o průběhu VŘ „Dodávka vybavení odborných učeben ZŠ
Strunkovice nad Blanicí“.
b) Souhlasí s přidělením části 1 (dodávka nábytku) zakázky „Dodávka vybavení odborných
učeben ZŠ Strunkovice nad Blanicí“ panu Janu Koštejnovi (Dlouhá 285, 384 26
Strunkovice nad Blanicí).
c) Ukládá starostovi městyse uzavřít smlouvu o dílo na část 1 (dodávka nábytku) zakázky
„Dodávka vybavení odborných učeben ZŠ Strunkovice nad Blanicí“ s panem Janem
Koštejnem (Dlouhá 285, 384 26 Strunkovice nad Blanicí).
d) Souhlasí s přidělením části 2 (dodávka IT vybavení) zakázky „Dodávka vybavení
odborných učeben ZŠ Strunkovice nad Blanicí“ firmě AV Media Systems, a.s. (Pražská
63, 102 00 Praha 10).
e) Ukládá starostovi městyse uzavřít smlouvu o dílo na část 2 (dodávka IT vybavení) zakázky
„Dodávka vybavení odborných učeben ZŠ Strunkovice nad Blanicí“ s firmou AV Media
Systems, a.s. (Pražská 63, 102 00 Praha 10).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/ZM 3/14.04.2021 bylo schváleno.
Bod č. 8 – Výběrové řízení pro akci „Oprava a modernizace bytových domů
Strunkovice n. Bl. č.p. 297 a 293“
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu
„Oprava a modernizace bytových domů Strunkovice n. Bl. č.p. 297 a 293“ viz. Protokol o jednání
komise pro otevírání obálek a posouzení a vyhodnocení nabídek (příloha č. 5).
Jedná se o akci, jejíž financování a realizace závisí na přidělení dotace. Vzhledem k tomu, že
v případě přidělení dotace (oznámení cca do konce května) se akce musí zrealizovat do konce
listopadu 2021, bylo vypsáno výběrové řízení již nyní před zveřejněním výsledků dotačního řízení.
Tímto bychom měli ušetřit čas. V případě nepřidělení dotace smlouva na stavební práce nebude
uzavřena.
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy SABBIA, s.r.o. (Neumannova 158, 383 01
Prachatice), se kterou komise doporučuje uzavřít smlouvu.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 9/ZM 3/14.04.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o průběhu VŘ „Oprava a modernizace bytových domů
Strunkovice n. Bl. č.p. 297 a 293“.
b) Souhlasí s přidělením zakázky firmě SABBIA, s.r.o. (Neumannova 158, 383 01
Prachatice).
c) Ukládá starostovi městyse uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava a modernizace
bytových domů Strunkovice n. Bl. č.p. 297 a 293“ s firmou SABBIA, s.r.o.

(Neumannova 158, 383 01 Prachatice) v případě obdržení dotace na výše uvedenou
akci.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/ZM 3/14.04.2021 bylo schváleno.
Bod č. 9 – Výběrové řízení pro akci „Dvůr ZŠ a MŠ“
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu „Dvůr
ZŠ a MŠ“ viz. Protokol o jednání komise pro otevírání obálek a posouzení a vyhodnocení nabídek
(příloha č. 6). Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy Strabag a.s. (Vodňanská 333,
383 01 Prachatice), se kterou komise doporučuje uzavřít smlouvu.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 10/ZM 3/14.04.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o průběhu VŘ „Dvůr ZŠ a MŠ“.
b) Souhlasí s přidělením zakázky firmě Strabag a.s. (Vodňanská 333, 383 01 Prachatice).
c) Ukládá starostovi městyse uzavřít smlouvu o dílo na akci „Dvůr ZŠ a MŠ“ s firmou
Strabag a.s. (Vodňanská 333, 383 01 Prachatice) v případě obdržení dotace na výše
uvedenou akci.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/ZM 3/14.04.2021 bylo schváleno.
Bod č. 10 - Dotace
Předsedající seznámil přítomné s dotační výzvou MAS Šumavsko (7. výzva do PRV, Fiche 7
Žijeme venkovem) a jejím možným využitím pro financování projektu „Revitalizace zahrady MŠ a
ZŠ Strunkovice – 1. etapa“.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 11/ZM 3/14.04.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje podání žádosti o dotaci ze 7. výzvy MAS Šumavsko v Programu rozvoje
venkova, Fiche 7 Žijeme venkovem, na financování projektu „Revitalizace zahrady MŠ a
ZŠ Strunkovice – 1. etapa“.
b) Schvaluje zajištění odpovídajících finančních prostředků z rozpočtu městyse na
předfinancování a dofinancování projektu „Revitalizace zahrady MŠ a ZŠ Strunkovice –
1. etapa“.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/ZM 3/14.04.2021 bylo schváleno.
Bod č. 11 - Žádost o zprovoznění přístupové cesty k pozemkům
Předsedající seznámil přítomné s žádostí o zprovoznění polní cesty na pozemku KN 646 v k.ú.
Svojnice (příloha č. 7).
Předsedající navrhuje svolat místní šetření za účelem získání více informací pro řešení vzniklého
problému.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 12/ZM 3/14.04.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí žádost o zprovoznění polní cesty na pozemku KN 646 v k.ú. Svojnice
(příloha č. 7).
b) Ukládá starostovi svolání místního šetření v termínu do 19. května.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/ZM 3/14.04.2021 bylo schváleno.
Bod č. 12 – Žádost o podporu Linky bezpečí
Předsedající seznámil přítomné s žádostí Linky bezpečí, z.s., o finanční příspěvek (příloha č. 8).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 13/ZM 3/14.04.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí nesouhlasí s přidělením finančního příspěvku
pro Linku bezpečí, z.s.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/ZM 3/14.04.2021 bylo schváleno.
Bod č. 13 – Vypořádání pozemků v areálu pily ve Strunkovicích
Předsedající seznámil přítomné s návrhem předsedy představenstva ZEMPO-VOS a.s. Strunkovice
nad Blanicí (příloha č. 9) na vypořádání pozemků v areálu pily ve Strunkovicích. Jelikož v návrhu
ze strany ZEMPO-VOS, a.s., nedošlo k žádnému názorovému posunu a předložený návrh je
shodný s tím, který zastupitelstvo již jednou zamítlo, jeví se další jednání jako ztráta času.
Předsedající proto navrhuje, aby spor pokračoval započatou soudní cestou.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 14/ZM 3/14.04.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Nesouhlasí s návrhem vypořádání pozemků v areálu pily dle návrhu ZEMPO-VOS, a.s.
(příloha č. 9).
b) Pověřuje starostu městyse, aby informoval Okresní soud v Prachaticích o nedohodě obou
stran na vypořádání pozemků v areálu pily Strunkovice, a aby tudíž pokračovalo soudní
jednání ve výše uvedeném soudním sporu.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1 (J. Petrášek)
Usnesení č. 14/ZM 3/14.04.2021 bylo schváleno.
Bod č. 14 - Diskuse
- Příští zasedání Zastupitelstva městyse se uskuteční ve středu 19. května 2021 od 18:30 hod.
- Zeleň vysázená v rámci KPÚ – ostříhat, opravit kůly, narovnat (J. Pártl)

Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 14.04.2021 ve 20:40 hodin.
Zápis byl pořízen 14.04.2021.
Zapsal: Ing. Karel Matějka, starosta.
Ověřovatelé:
Ing. Jan Pártl ........................

Ing. Jiří Petrášek

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

