Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 9 / 2017 ze dne 22. 11. 2017
Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
22. 11. 2017 v 19:30 hodin
Přítomni:
Ing. K. Matějka, Ing. J. Pártl, Ing. V. Kozler, R. Nováková, M. Stehlíková,
M. Richter, J. Máčl, R. Toušek, Mgr. V. Trávníček
Omluveni:
Mgr. H. Pártlová, 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 pana Josefa Máčla a Mgr. Vladimíra Trávníčka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení 1/ZM 9/22. 11. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu
pana Josefa Máčla a Mgr. Vladimíra Trávníčka.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/ZM 9/22. 11. 2017 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 „Pronájem zahrádky – část KN 175/1 v k.ú. Strunkovice n. Bl.“.
Na základě žádosti vlastníka pozemku KN 175/10 v. k.ú Strunkovice nad Blanicí a zároveň
žadatele o koupi části pozemků KN 170 a části KN 175/9 v. k.ú Strunkovice nad Blanicí, navrhuje
předsedající vypuštění bodů 10 a 11 zveřejněného programu dnešního zasedání.
Žádný další bod k doplnění nebyl předložen.
Návrh usnesení 2/ZM 9/22. 11. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje:
a) Doplnit do programu zasedání nový bod „Pronájem zahrádky – část KN 175/1 v k.ú.
Strunkovice n. Bl.“.
b) Vypustit z jednání bod „Prodej pozemků v k.ú. Strunkovice nad Blanicí: část KN 170,
část KN 175/9“.
c) Vypustit z jednání bod „Koupě pozemku KN 175/10 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí“.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.
Návrh usnesení 3/ZM 9/22. 9. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Rozpočtová opatření
5) Vodné a stočné 2018

6) Změna č. 2 územního plánu
7) Věcná břemena
8) Odměňování zastupitelů od 1.1.2018
9) Pronájem zahrádky (45 m2) v k.ú. Strunkovice n. Bl. (část KN670/2)
10) Dotace 2018
11) Příprava rozpočtu městyse na rok 2018
12) Stavební akce městyse
13) Pronájem zahrádky – část KN 175/1 v k.ú. Strunkovice n.Bl.
14) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 25. 10. 2017.
- Rozpočtová opatření č. 14/2017, 15/2017, 16/2017, jsou přílohou zápisu ze zasedání
zastupitelstva a originály jsou uloženy v účetních dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem ZTV Strunkovice nad Blanicí, lokalita Hořice,
byl uzavřen a zveřejněn na profilu zadavatele.
- Záměr na pronájem zahrádky (45 m2, část pozemku KN 670/2 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí)
byl zveřejněn na úřední desce.
- Na minulém zasedání Zastupitelstva byl schválen prodej těchto pozemků v k.ú. Strunkovice
nad Blanicí:
KN 107/3 – smlouva uzavřena, podáno na vklad do KN
Část KN 1341/1 – vyhotoven oddělovací GP, připravuje se smlouva
KN 201/4 – vyhotoven oddělovací GP, připravuje se smlouva
Část KN 908 – řeší se oddělovací GP a povolení s dělením v návaznosti na přístup ke zbytku
pozemku
St.84 v k.ú. Protivec – smlouva uzavřena, podáno na vklad do KN
- Uzavřen Dodatek č.1/2018 v úplném znění ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o
poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních částí.
-

Předány podklady pro provedení inventarizace městyse za rok 2017.

- Smlouva č.:PI – 014330045596/001 o věcném břemeni byla uzavřena.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
vyjádřit se k plnění usnesení. Žádné dotazy ani stanoviska nebyly předloženy.
Návrh usnesení 4/ZM 9/22. 11. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva konaného dne 25.10.2017.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Rozpočtová opatření
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 17/2017 a 18/2017 (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 5/ZM 9/22. 11. 2017:

Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtová opatření
č . 17/2017 a 18/2017 (příloha č. 1 a 2).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 5 - Vodné a stočné 2018
Předsedající seznámil přítomné s návrhem ceny vodného a stočného pro rok 2018 (příloha č. 3) tak,
jak jej předložil provozovatel (ČEVAK).
Pohyblivá složka vodného pro rok 2018 se z 45,99 Kč/m3 mění na 47,16 Kč/m3 bez DPH (54,23
Kč/m3 s DPH). Navýšení o 1,16 Kč/m3 (bez DPH).
Pohyblivá složka stočného pro rok 2018 se z 24,60 Kč/m3 mění na 24,69 Kč/m3 bez DPH (28,39
Kč/m3 s DPH). Navýšení o 0,09 Kč/m3 (bez DPH).
Pevná složka vodného a stočného se dle kapacity vodoměru mění takto:
Vodoměr s kapacitou 2,5 m3/hod. – z 692,- Kč se mění na 703,- Kč (bez DPH)
Vodoměr s kapacitou 6 m3/hod. – z 3 328,- Kč se mění na 3 376,- Kč (bez DPH)
Vodoměr s kapacitou 10 m3/hod. – z 8 375,- Kč se mění na 8 489,- Kč (bez DPH)
Zvýšení cen reflektuje nárůst cen surové vody, energií, mezd…
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 6/ZM 9/22. 11. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje výši vodného a stočného pro rok 2018
dle předloženého návrhu (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 6 - Změna č. 2 územního plánu
Zastupitelstvo městyse přijalo usnesení č.7/ZM3/24.4.2013, ve kterém schválilo, že se bude
zabývat žádostmi na změnu územního plánu došlými do 31. října daného roku. Do tohoto data
letošního roku jsou evidovány 3 žádosti na změnu územního plánu. Dvě žádosti se týkají změny ve
Velkém Boru, jedna Strunkovic nad Blanicí. Osadní výbor Velký Bor s navrženými změnami
územního plánu ve Velkém Boru souhlasí. Souhlasné stanovisko předběžně vyjádřil se všemi 3
žádostmi příslušný úřad územního plánování.
Na základě nejednoznačného výkladu části územního plánu týkající se výstavby rodinných
domků na ZTV Hořice ve Strunkovicích se uskutečnila pracovní schůzka za účasti zástupců
příslušného úřadu územního plánování, Městyse Strunkovice nad Blanicí a zpracovatele územního
plánu. Sporným se jeví výklad zejména ve vztahu k výstavbě tzv. bungalovů v dané lokalitě.
Jelikož se zúčastněné strany nemohly shodnout na jednotném stanovisku, a to i po realizaci
místního šetření, dojde k vypracování písemného stanoviska zpracovatelem územního plánu, na
jehož základě vydá své stanovisko příslušný úřad územního plánování, tj. odbor stavebně správní a
regionálního rozvoje MěÚ Prachatice. V souvislosti s tím je vhodné, aby zastupitelé zvážili
případnou změnu územního plánu, která by toto jednoznačně definovala. S ohledem na tyto
skutečnosti navrhuje předsedající pokračovat v procesu schvalování pořízení změny č.2 Územního
plánu Strunkovice nad Blanicí až poté, co obdrží vyjádření příslušného úřadu územního plánování.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 7/ZM 9/22.11. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o podaných žádostech na změnu č.2 Územního plánu
Strunkovice nad Blanicí.
b) Pověřuje starostu zajištěním podkladů pro případnou změnu územního plánu ve vztahu
k jasnému definování výstavby RD na ZTV Hořice ve Strunkovicích nad Blanicí.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.

Bod č. 7 - Věcná břemena
Předsedající seznámil přítomné se Smlouvou o zřízení věcného břemene č.: PI-014330045594/001
(příloha č. 4). Jedná se o zakázku „Strunkovice n.Bl. – náměstí B. Havlasy“.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 8/ZM 9/22.11. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje uzavření Smlouvou o zřízení věcného břemene č.: PI-014330045594/001
(příloha č. 4).
b) Pověřuje starostu uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: PI-014330045594/001 (příloha č. 4).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.
Předsedající seznámil přítomné se Smlouvou o zřízení věcného břemene č.: PI-014330045595/001
(příloha č. 5). Jedná se o zakázku „Strunkovice nad Blanicí – úprava sítě č.p.145“.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 9/ZM 9/22.11. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje uzavření Smlouvou o zřízení věcného břemene č.: PI-014330045595/001
(příloha č. 5).
b) Pověřuje starostu uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: PI-014330045595/001 (příloha č. 5).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 8 - Odměňování zastupitelů od 1.1.2018
Na základě nařízení vlády č.318 z 11. září 2017 se od 1.1.2018 mění výše odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků. Výše odměny uvolněných zastupitelů, u nás
starosty a místostarosty, je poskytována dle zákona. O výši odměn neuvolněných zastupitelů
rozhoduje hlasováním zastupitelstvo. Zákonem je stanovena maximální výše. Podle této právní
úpravy a velikosti obce může neuvolněný zastupitel našeho městyse, který je zároveň předseda
výboru či komise pobírat měsíční odměnu ve výši 0-3068,-Kč. O této výši musí zastupitelstvo
hlasováním rozhodnout.
Zastupitelé a zároveň předsedové výborů či komisí pobírali na základě schválení zastupitelstvem
1841,- Kč.
Zastupitelé navrhují ponechat měsíční odměnu ve stávající výši. Žádné další stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení 10/ZM 9/22.11. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje svým neuvolněným členům za výkon
funkce předsedy výboru / komise, od 1.1.2018, měsíční odměnu ve výši 1841,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 9 - Pronájem zahrádky (45 m2) v k.ú. Strunkovice n. Bl. (část KN 670/2)
Zastupitelstvo na minulém zasedání schválilo zveřejnění žádosti o pronájem. Podána byla jedna
žádost.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 11/ZM 9/22.11. 2017:

Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje pronájem zahrádky (45 m2, část KN
670/2 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí) paní Dianě Dubinové (Družstevní 223, Strunkovice nad
Blanicí).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 10 - Dotace 2018
Předsedající seznámil přítomné s vyhlášenými dotacemi a již podanými dotacemi na rok 2018.
Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, opatření č.1 – Podpora kultury. Výše dotace
20-150 tis. Kč. Termín podání do 8.1.2018. V roce 2015 a 2016 městys obdržel dotaci ve výši
20 000,- Kč. V letošním roce dotaci neobdržel. Předsedající navrhuje podat žádost o dotaci ve výši
20 000,- Kč na pokračování projektu „Městečko kulturní“ na pořádání kulturních akcí městyse.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 12/ZM 9/22.11. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora kultury, opatření č.1, na projekt „Městečko kulturní“, na
pořádání kulturních akcí v městysu Strunkovice nad Blanicí.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.
Program obnovy venkova (POV) jihočeského kraje. Termín podání žádosti do 31.12.2017. Max.
výše dotace 250 000,- Kč a činí max. 50% uznatelných nákladů.
Předsedající navrhuje podání žádosti o dotaci ve výši 220 000,- Kč z Opatření 1: Dotace na akce
programů obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 1: Obnova, údržba a výstavba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti, na akci „Zateplení budovy II. stupně ZŠ (objekt školy, školní
jídelny a bytů)“. Předpokládané náklady na realizaci jsou 1 200 tis. Kč.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 13/ZM 9/22.11. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje, Dotační titul 1, Opatření 1,
ve výši 220 000,- Kč na akci „Zateplení budovy II. stupně ZŠ (objekt školy, školní jídelny
a bytů)“.
b) Schvaluje alokaci finančních prostředků v rozpočtu městyse na rok 2018 na
dofinancování akce tak, aby spolu s přidělenou dotací bylo finančně kryto 100%
uznatelných výdajů v daném roce.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.
Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, opatření č. 1 – Rekonstrukce a oprava
sportovišť. Výše dotace 100-1000 tis. Kč. Minimální výše spoluúčasti je 20%. Termín podání do
8.1.2018. Místostarosta navrhuje podat žádost o dotaci ve výši 100 000,- Kč na revitalizaci hrací
plochy fotbalového hřiště. Celkové náklady jsou cca 130 000,- Kč.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 14/ZM 9/22.11. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora sportu, opatření č.1, ve výši 100 000,- Kč na revitalizaci
hrací plochy fotbalového hřiště ve Strunkovicích nad Blanicí.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.

Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací,
opatření č.1 – Podpora oprav místních komunikací. Výše dotace 100-1000 tis. Kč. Minimální výše
spoluúčasti je 50%. Termín podání do 8.1.2018. Předsedající navrhuje podat žádost o dotaci ve
výši 320 000,- Kč na akci „Oprava MK v k.ú. Protivec“. Celkové náklady jsou cca 700 000,- Kč.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 15/ZM 9/22.11. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
oprav a rekonstrukcí místních komunikací, opatření č.1: Podpora oprav místních
komunikací, ve výši 320 000,- Kč na realizaci akce „Oprava MK v k.ú. Protivec“
b) Schvaluje alokaci finančních prostředků v rozpočtu městyse na rok 2018 na
dofinancování akce tak, aby spolu s přidělenou dotací bylo finančně kryto 100%
uznatelných výdajů v daném roce.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.
Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury, opatření č. 2 – Výstavba a obnova vodovodů, souvisejících objektů a úpraven
vody. Výše dotace max. 3 mil. Kč. Minimální výše spoluúčasti je 30%. Termín podání do
8.1.2018. Předsedající navrhuje podat žádost o dotaci ve výši cca 700 000,- Kč na akci „Velký Bor
– obnova vodovodu III. Etapa“. Celkové předpokládané náklady jsou cca 1 000 000,- Kč.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 16/ZM 9/22.11. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, opatření č. 2: Výstavba a obnova
vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vody na realizaci akce „Velký Bor – obnova
vodovodu III. Etapa“
b) Schvaluje alokaci finančních prostředků v rozpočtu městyse na rok 2018 na
dofinancování akce tak, aby spolu s přidělenou dotací bylo finančně kryto 100%
uznatelných výdajů v daném roce.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.
Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, opatření č. 2 – Obnova drobné sakrální
architektury. Výše dotace max. 50 000,- Kč. Minimální výše spoluúčasti je 30%. Termín podání do
8.1.2018. Předsedající navrhuje podat žádost o dotaci ve výši cca 45 000,- Kč na opravy křížků a
božích muk v katastrech městyse Strunkovice nad Blanicí.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 17/ZM 9/22.11. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní
dědictví, opatření č.2: Obnova drobné sakrální architektury na opravy křížků a božích
muk v katastrech městyse Strunkovice nad Blanicí.
b) Schvaluje alokaci finančních prostředků v rozpočtu městyse na rok 2018 na
dofinancování akce tak, aby spolu s přidělenou dotací bylo finančně kryto 100%
uznatelných výdajů v daném roce.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.

Předsedající seznámil přítomné s informací o podání žádosti (do 16.11.2017) na projekt
Polyfunkčního komunitního centra Strunkovice nad Blanicí v rámci výzvy č. 74 Rozvoj
infrastruktury polyfunkčních komunitních center z IROP. Předpokládaná cena realizace projektu je
16,7 mil. Kč. Dotace ve výši 90%.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 18/ZM 9/22.11. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí vzalo na vědomí informaci o podání žádosti na
projekt Polyfunkčního komunitního centra Strunkovice nad Blanicí v rámci výzvy č.74 Rozvoj
infrastruktury polyfunkčních komunitních center z IROP.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 11 - Příprava rozpočtu městyse na rok 2018
S ohledem na přípravu rozpočtu, jehož návrh musí být hotov do 4. prosince 2017, projednali
zastupitelé tyto body:
Předsedající seznámil přítomné s „Obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
č.1/2017“. V současnosti se platí 550,- Kč/obyvatele na rok, nebo 550,- Kč za rekreační objekt na
rok. Skutečné náklady, ze kterých se vychází pro stanovení ceny na rok 2018 jsou 681,-Kč na
osobu.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 19/ZM 9/22.11. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje „Obecně závaznou vyhláškou o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů č. 1/2017“ (příloha č. 6).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.
Zastupitelé projednali stávající ceny vstupného v kině ve Strunkovicích a navrhují zvýšení ceny ze
stávajících 70,- Kč na 90,- Kč.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 20/ZM 9/22.11. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje výši vstupného v kině ve Strunkovicích
(2D projekce) od 1.1.2018 ze 70,- Kč na 90,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.
- Zastupitelé projednali výši nájemného za nově zřízené kolumbárium na hřbitově ve
Strunkovicích a s ohledem na pořizovací cenu navrhují nájemné 1 místa v kolumbáriu na dobu 10
let ve výši 2.000,- Kč.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno.
Návrh usnesení 21/ZM 9/22.11. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje výši nájemného za místo v kolumbáriu
na 10 let ve výši 2.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.

Bod č. 12 - Stavební akce městyse
Předsedající seznámil přítomné se stavem a průběhem stavebních akcí městyse.
Od minulého zasedání zastupitelstva došlo k dokončení a předání těchto prací a akcí:
- Hřbitov Strunkovice - stavba kolumbária.
- Rekonstrukce MK Šipoun.
- Rekonstrukce terasy u MŠ.
- Úprava vjezdu do hasičárny ve Strunkovicích.
Probíhající akce:
- Prodloužení kanalizace Strunkovice nad Blanicí, realizace odlehčovací šachty.
- V rámci dotace z Mikroregionu Vlachovo Březí dojde do konce letošního roku k instalaci
stojanů s mapami v Blaničce, Protivci, Svojnicích, Šipouně, Velkém Boru a Žíchovci
- Zakoupena nová vývěsní skříňka do Žíchovce, bude se instalovat spolu s mapami
- ZTV Hořice. Ukončeny rozvody vody a kanalizace včetně přípojek a ATS. Probíhá pokládka
rozvodů elektriky a výstavba pilířů. Následovat budou rozvody kabelů pro VO. Plyn a povrchy
MK budou zrealizovány s ohledem na povětrnostní podmínky na jaře 2018.
Z dotace byla pořízena CAS.
Před hlasováním o návrhu byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 22/ZM 9/22.11. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o stavebních akcích
městyse.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 16 - Pronájem zahrádky – část KN 175/1 v k.ú. Strunkovice n. Bl.
Byl ukončen pronájem výše uvedené zahrádky, což souvisí se změnou uživatele řadového domku
navazujícího na pozemek. V souvislosti s tím předsedající navrhuje zveřejnění záměru na
pronájem.
Před hlasováním o návrhu byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 23/ZM 9/22.11. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zveřejnění záměru na pronájem
zahrádky část KN 175/1 (cca 150 m2) v k.ú. Strunkovice n. Bl. za roční nájemné 450,-Kč.
Žádosti se podávají do 19.12.2017.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 23/ZM 9/22. 11. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 20 - Diskuse
- Další zasedání Zastupitelstva se uskuteční ve středu 20. prosince 2017.
- Pracovní schůzka na přípravu návrhu rozpočtu se koná v úterý 28.11. 2017 od 17:30 hodin.
- Za SDH Strunkovice poděkoval Stanislav Prokop zastupitelům za získání nové CAS.
Seznámil zastupitele s potřebou řešit v budoucnu nové dopravní vozidlo.
Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 22. 11. 2017 ve 20:45 hodin.
Zápis byl pořízen 22. 11. 2017.
Zapsal: Ing. Karel Matějka, starosta.
Ověřovatelé: Josef Máčl
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Mgr. Vladimír Trávníček ..........................

