Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 12 / 2014 ze dne 22. 12. 2014
Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
22. 12. 2014 v 19:30 hodin
Přítomni:
Ing. V. Kozler, Ing. K. Matějka, J. Máčl, Ing. Jan Pártl,
Mgr. H. Pártlová, Ing. J. Petrášek, M. Richter, M. Stehlíková, R. Toušek, R.
Nováková, Mgr. V. Trávníček
Omluveni:
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 11, omluveno 0, neomluveno 0).
Bod č. 1 - Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající určil ověřovateli zápisu paní Růženu Novákovou a Ing. Jiřího Petráška.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení 1/ZM 12/22. 12. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu paní
Růženu Novákovou a Ing. Jiřího Petráška.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1 (Petrášek)
Usnesení č. 1/ZM 12/22. 12. 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.
K návrhu programu byly vzneseny tyto návrhy na doplnění:
Předsedající navrhl doplnit body:
Rozpočtový výhled
KPÚ k.ú. Svojnice
Studie revitalizace náměstí a okolí
ZTV na Hořicích
Grantové programy JčK 2015
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Před hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se. Nebyly podány
žádné návrhy.
Návrh usnesení 2/ZM 12/22. 12. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje doplnění těchto bodů do
programu zasedání:
Rozpočtový výhled
KPÚ k.ú. Svojnice
Studie revitalizace náměstí a okolí
ZTV na Hořicích
Grantové programy JčK 2015
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 12/22. 12. 2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení 3/ZM 12/22. 12. 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.24/2014
5) Kino - výše vstupného a výše příspěvku od roku 2015
6) Pronájem části pozemku 925/4 v k.ú. Velký Bor
7) Pronájem zahrádky - Strunkovice n.Bl.
8) Dodatek č.1/2014 smlouvy o pronájmu Autokempu Žíchovec
9) Smlouva o spolupráci (Seznam CZ, a.s.)
10) Partnerství se švýcarskou obcí Stocken-Höfen
11) Rozpočet městyse na rok 2015
12) Rozpočtový výhled
13) KPÚ k.ú. Svojnice
14) Studie revitalizace náměstí a okolí
15) ZTV na Hořicích
16) Grantové programy JčK 2015
17) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
18) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 12/22. 12. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 3. 12.
2014.
- Rozpočtová opatření č. 23/2014 je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva a originály
jsou uloženy v účetních dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.
- Obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se ruší poplatek ze vstupného na kulturní a
sportovní akce, byla zveřejněna na úřední desce. Platí od 1.1.2015 a bude umístěna na www
stránkách městyse mezi ostatní OZV.
- V souladu s projednávanou možností vypracovat ceník „věcných břemen“ na pozemcích
městyse byla pověřena Komise stavební zajištěním porovnání obdobných cen a zjištění
dopadů zpoplatnění věcného břemene na žadatele, a to do konce ledna 2015.
-

Výše vstupného v kině ve Strunkovicích nad Blanicí bude bodem dnešního jednání.

- Platba za svoz popelnic zůstává pro rok 2015 ve stejné výši jako v roce 2014. Občané
budou o tomto informováni v lednovém Zpravodaji.
- V souladu s usnesením 12/ZM 11/3.12. 2014 o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve
výši 15. mil. Kč na předfinancování akce „Rekonstrukce a modernizace místních komunikací
ve Strunkovicích nad Blanicí“ byly předány veškeré podklady pro přípravu smlouvy na

Českou spořitelnou, a.s., pobočkou v Písku. Smlouva byla uzavřena 17.12.2014. V souvislosti
s výše uvedenou akcí byla podána žádost o dotaci z úroků v rámci POV Jihočeského kraje.
- Dodatek č. 17 ke smlouvě na svoz a ukládání komunálního odpadu pro městys
Strunkovice nad Blanicí byl v souladu s usnesením uzavřen.
- Informace o schválené variantě parkování v připravovaném ZTV Hořice ve Strunkovicích
nad Blanicí byly předány zpracovateli projektové dokumentace.
- Záměry na pronájem části pozemku 925/4 v k.ú. Velký Bor a pronájem zahrádky (část.
č.4) na parcelách KN 926 a KN 927/1 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí byly zveřejněny na
úřední desce a elektronické úřední desce.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům
možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 4/ZM 12/22.12. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení
ze zasedání zastupitelstva konaného dne 3.12.2014.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 12/22. 12. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Rozpočtové opatření č.24/2014
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 24/2014 ( příloha č. 1).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům
možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 5/ZM 12/22.12. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 24 / 2014 ( příloha č. 1).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ZM 12/22. 12. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 5 - Kino - výše vstupného a výše příspěvku od roku 2015
Zastupitelé obdrželi informace o cenách vstupného stanovených distributory filmů pro
jednotlivé filmy v letošním roce a návštěvnosti jednotlivých filmů v kině ve Strunkovicích.
Variantně obdrželi podklady pro:
a) Pohyblivá cena vstupenky a fixní výše příspěvku městyse na jednu vstupenku 20,- Kč.
b) Fixní cena vstupenky 70,- Kč (2D projekce) a 110,- Kč (3D projekce), pohyblivá cena
příspěvku městyse na jednu vstupenku do 20,- Kč.
Na pracovní poradě představil klady a zápory jednotlivých variant vedoucí kina pan Lukáš
Pártl.
Na základě proběhlé diskuse a získaných informací navrhuje předsedající změnu ceny
vstupného v kině ve Strunkovicích od 1.1.2015 dle varianty b).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům
možnost sdělit své stanovisko. Zastupitel Mikuláš Richter doporučuje zvednout jen cenu
vstupenky (2D) o 10,- Kč.
Návrh usnesení 6/ZM 12/22.12. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje výši ceny vstupného v kině ve
Strunkovicích od 1.1.2015 takto: 70,- Kč (2D projekce) a 110,- Kč (3D projekce). Zbylou

část do výše ceny vstupného stanovenou distributorem dotuje městys.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 12/22. 12. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 6 - Pronájem části pozemku 925/4 v k.ú. Velký Bor
Záměr na pronájem části (cca 200m2) výše uvedeného pozemku byl schválen zastupitelstvem
a následně zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce. Jediný zájemce, který se
přihlásil, je pan xxxx xxxxx (xxxx xxx x).
V souladu se zákonem o obcích schvaluje pronájmy rada. V obci, kde není rada, schvaluje
pronájmy starosta. S ohledem na výše uvedené skutečnosti schválil starosta městyse pronájem
části (cca 200 m2) pozemku 925/4 v k.ú. Velký Bor panu xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx x).
K informaci předsedajícího nebyly vzneseny z řad zastupitelů žádné dotazy či připomínky.
Před hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se. Nikdo se
k danému bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 7/ZM 12/22.12. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o pronájmu části
(cca 200m2) pozemku 925/4 v k.ú. Velký Bor xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx x).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/ZM 12/22. 12. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 7 - Pronájem zahrádky - Strunkovice n.Bl.
Záměr na pronájem zahrádky (část. č.4) na parcelách KN 926 a KN 927/1 v k.ú. Strunkovice
nad Blanicí o výměře 420m2 byl schválen zastupitelstvem a následně zveřejněn na úřední
desce a elektronické úřední desce. Jediný zájemce, který se přihlásil, je pan xxxxx xxxxxx
(xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxxxxx).
Starosta městyse schválil pronájem zahrádky (část. č.4) na parcelách KN 926 a KN 927/1
v k.ú. Strunkovice nad Blanicí o výměře 420m2 panu xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xx,
xxxxxxxxxxxxxxxx).
K informaci předsedajícího nebyly vzneseny z řad zastupitelů žádné dotazy či připomínky.
Před hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se. Nikdo se
k danému bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 8/ZM 12/22.12. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o pronájmu
zahrádky (část. č.4) na parcelách KN 926 a KN 927/1 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí o
výměře 420m2 panu xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxxxx.).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/ZM 12/22. 12. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 8 - Dodatek č.1/2014 smlouvy o pronájmu Autokempu Žíchovec
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Dodatku č.1/2014 ke smlouvě o nájmu Autokempu
Žíchovec (příloha č. 2). Tento se uzavírá každý rok a řeší výši nájmu a termíny úhrady pro rok
následující. Navržené nájemné pro rok 2015 zůstává ve výši 70 000,- Kč/rok.
K informaci předsedajícího nebyly vzneseny z řad zastupitelů žádné dotazy či připomínky.
Před hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se. Nikdo se
k danému bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 9/ZM 12/22.12. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření Dodatku č.1/2014

smlouvy o nájmu Autokempu Žíchovec (příloha č. 2).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/ZM 12/22. 12. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 9 - Smlouva o spolupráci (Seznam CZ, a.s.):
Předsedající seznámil přítomné se Smlouvou o spolupráci (příloha č. 3) s firmou Seznam CZ,
a.s. Jedná se o bezplatnou prezentaci městyse, podnikatelů a dalších partnerů projektu
v katalogu Firmy.cz, Mapy.cz a Seznam.cz .
K informaci předsedajícího nebyly vzneseny z řad zastupitelů žádné dotazy či připomínky.
Před hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se. Nikdo se
k danému bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 10/ZM 12/22.12. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci
s firmou Seznam CZ,a.s. (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/ZM 12/22. 12. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 10 - Partnerství se švýcarskou obcí Stocken-Höfen:
Na minulém zasedání Zastupitelstva (19.11.2014) bylo přijato usnesení, ve kterém
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí souhlasí se spoluprací s obcí Stocken-Höfen
jako nástupcem partnerské obce Oberstocken. O všech podrobnostech byli naši občané
informováni ve Zpravodaji.
Starosta podal přítomným další informace o spolkovém a dalším životě v obci Stocken-Höfen.
Před hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se. Nikdo se
k danému bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 11/ZM 12/22.12. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí souhlasí se spoluprací s obcí StockenHöfen, jako nástupcem partnerské obce Oberstocken, a to na poli kulturním, sportovním,
školském a vzdělávacím. Bude podporovat. partnerství obou obcí i partnerství v rovině
občanské.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/ZM 12/22. 12. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 11 - Rozpočet městyse na rok 2015
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu Městyse Strunkovice nad Blanicí na rok
2015. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce včetně elektronické úřední desky od
4.12.2014, tedy minimálně 15 dní před jeho projednáním v Zastupitelstvu městyse.
Předsedající navrhl následující doplnění a změny v rozpočtu na rok 2015:
Vzhledem k tomu, že došlo k proplacení předfinancování akce Oprava MK ve Svojnicích
ve výši 819 000,- Kč již v prosinci tohoto roku, je potřeba v příjmech odstranit pol. 4122 (KÚ
na opravu MK Svojnice) ve výši 819 000,- Kč a o tuto částku navýšit ve výdajích pol.8115
(Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Nově přidat ve výdajích v paragrafu 3113 (Základní školy) položku 5171 na výměnu oken
a dveří v budově I.stupeň ZŠ (podíl na dofinancování žádosti z POV) ve výši 200 000,-Kč.
Na základě zpřesnění rozpočtu na opravu střechy v budově II.stupně ZŠ a provedení
pouze nátěrů vchodových dveří (výměnu nechat spolu s okny, parapety a zateplením celé
stěny) snížit ve výdajích v paragrafu 3113 (Základní školy) položku 5331 (Neinv. příspěvek

ZŠ) o 200 000,- Kč.
Je potřeba vyřešit špatný odtok z WC na střelnici v době zvýšené hladiny vody
v kanalizaci, a to nejspíše zřízením odpadní jímky. Rovněž je potřeba dokončit některá drobná
protipovodňová opatření proti vniknutí vody do dveří. S ohledem na výše uvedené skutečnosti
navrhuje předsedající navýšit ve výdajích v paragrafu 3639 (Komunální služby a územní
rozvoj) položku 5171 (Opravy a udržování) ze stávajících 200 000,- Kč na 300 000,- Kč.
Navýšit ve výdajích v paragrafu 3326 (Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur.)
položku 5171 (Opravy a udržování kapliček) o 40 000,- Kč na opravu návesní kaple ve
Velkém Boru (zajištění prasklin obvodového zdiva kaple).
Nově přidat ve výdajích v paragrafu 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod) položku
6121 (Kanalizační přípojka a úprava plochy p.č.178/3 v k.ú. Strunkovice n.Bl.) ve výši
200 000,- Kč.+
Mgr. Trávníček navrhl doplnit:
- Nově přidat ve výdajích v paragrafu 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací)
položku 5169 (Studie - Zábradlí v ul.Protivecká) ve výši 50 000,- Kč.
- Nově zařadit do výdajové části rozpočtu v paragrafu 6330 (Převody vlastním fondům
v rozpočtech ) položku 5343 (Protipovodňový fond) ve výši 354 852,- Kč.
Diskuse proběhla nad zřízením povodňového fondu.
Návrh usnesení 12/ZM 12/22.12. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje v návrhu rozpočtu na rok 2015:
a) V příjmové části rozpočtu vypustit pol. 4122 (KÚ na opravu MK Svojnice) ve výši
819 000,- Kč a o tuto částku navýšit ve výdajích pol.8115 (Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech).
b) Nově zařadit do výdajové části rozpočtu v paragrafu 3113 (Základní školy) položku
5171 na výměnu oken a dveří v budově I.stupeň ZŠ ve výši 200 000,-Kč.
c) Ve výdajové části rozpočtu snížit v paragrafu 3113 (Základní školy) položku 5331
(Neinv. příspěvek ZŠ) o 200 000,- Kč.
d) Ve výdajové části rozpočtu navýšit v paragrafu 3639 (Komunální služby a územní
rozvoj) položku 5171 (Opravy a udržování) o 100 000,- Kč na opravy a práce na
střelnici.
e) Ve výdajové části rozpočtu navýšit v paragrafu 3326 (Pořízení, zachování a obnova
hodnot míst.kultur.) položku 5171 (Opravy a udržování kapliček) o 40 000,- Kč na
opravu návesní kaple ve Velkém Boru.
f) Nově zařadit do výdajové části rozpočtu v paragrafu 2321 (Odvádění a čištění
odpadních vod) položku 6121 (Kanalizační přípojka a úprava plochy p.č.178/3 v k.ú.
Strunkovice n.Bl.) ve výši 200 000,- Kč.
g) Nově zařadit do výdajové části rozpočtu v paragrafu 2219 (Ostatní záležitosti
pozemních komunikací) položku 5169 (Studie - Zábrany v ul.Protivecká) ve výši
50 000,- Kč.
h) Ve výdajové části rozpočtu snížit v paragrafu 6409 (Ostatní činnosti jinde nezařazené)
položku 5901 (Nespecifikované rezervy) o 390 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/ZM 12/22. 12. 2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení 13/ZM 12/22.12. 2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje:
a) Ve výdajové části rozpočtu nově zařadit v paragrafu 6330 (Převody vlastním fondům
v rozpočtech ) položku 5343 (Protipovodňový fond) ve výši 354 852,- Kč (2%
navržené výdajové části rozpočtu)

b) Ve výdajové části rozpočtu snížit v paragrafu 6409 (Ostatní činnosti jinde
nezařazené) položku 5901 (Nespecifikované rezervy) o 354 852,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 2 (Trávníček, Petrášek) Proti 9 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/ZM 12/22. 12. 2014 nebylo schváleno
Následně předsedající seznámil přítomné s upraveným návrhem rozpočtu Městyse Strunkovice
nad Blanicí na rok 2015 (příloha č.4), který byl navržen v níže uvedených objemech a který bude
kryt přijatým úvěrem a přebytkem finančních prostředků z minulých let:
Příjmy
15 962 670,- Kč
Výdaje
34 267 595,- Kč
Financování
18 304 925,- Kč
Návrh usnesení 14/ZM 12/22.12.2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje rozpočet pro rok 2015 (příloha
č.4) v níže uvedených objemech a který bude kryt přijatým úvěrem a přebytkem finančních
prostředků z minulých let:
Příjmy
15 962 670,- Kč
Výdaje
34 267 595,- Kč
Financování
18 304 925,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 2 (Trávníček, Petrášek)
Usnesení č. 14/ZM 12/22. 12. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 12 - Rozpočtový výhled
Předsedající seznámil přítomné s aktualizovaným Rozpočtovým výhledem městyse na roky
2015 - 2018 (příloha č.5), a to v důsledku přijetí úvěru na předfinancování akce
„Rekonstrukce a modernizace MK ve Strunkovicích nad Blanicí“.
K informaci předsedajícího nebyly vzneseny z řad zastupitelů žádné dotazy či připomínky.
Před hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se. Nikdo se
k danému bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 15/ZM 12/22.12.2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Rozpočtový výhlede Městyse
Strunkovice nad Blanicí na roky 2015 - 2018 (příloha č.5).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 2 (Trávníček, Petrášek)
Usnesení č. 15/ZM 12/22. 12. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 13 - KPÚ k.ú. Svojnice
Předsedající předal přítomným informace o průběhu jednání v rámci komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Svojnice a seznámil je s konečným soupisem nových pozemků. Podrobně byli
zastupitelé s problematikou seznámeni na pracovní schůzce předcházející dnešnímu zasedání.
Zde Ing. František Šebesta zodpověděl i veškeré dotazy týkající se dané problematiky.
K informaci předsedajícího nebyly vzneseny z řad zastupitelů žádné dotazy či připomínky.
Před hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se. Nikdo se
k danému bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 16/ZM 12/22.12.2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje soupis nových pozemků
vypracovaný firmou Ing. Josef Honz ke dni 5.12.2014 pro KPÚ ve Svojnivích. .
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/ZM 12/22. 12. 2014 bylo schváleno.

Bod č. 14 - Studie revitalizace náměstí a okolí
Předsedající seznámil přítomné s doplněními a návrhy ke studii Revitalizace náměstí a
přilehlého okolí zpracovávanou firmou City-Upgrade. Rovněž přednesl stanovisko Ing. arch.
Jakuba Nepustila, který zpracovával v minulosti oponenturu tohoto návrhu.
K informaci předsedajícího nebyly vzneseny z řad zastupitelů žádné dotazy či připomínky.
Před hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se. Nikdo se
k danému bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 17/ZM 12/22.12.2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje plochu s parkovištěm na
křižovatce ulic Bavorovská a Prachatická ve variantě šikmá plocha bez oddělení chodníku
v ul. Bavorovská jak zídkou, tak schůdky.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 3 (Petrášek, Trávníček, Pártl) Zdrželi se 1 (Nováková)
Usnesení č. 17/ZM 12/22. 12. 2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení 18/ZM 12/22.12.2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje plochu před kostelem sv.
Dominika řešit jako jednolitou kamennou zádlažbu.
Výsledek hlasování: Pro 2 (Kozler, Richter) Proti 9 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/ZM 12/22. 12. 2014 nebylo schváleno.
Návrh usnesení 19/ZM 12/22.12.2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje řešit centrální plochu náměstí
(pro pěší) jako kamennou dlažbu světlého odstínu a pojezdné plochy jako kamennou dlažbu
tmavšího odstínu.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/ZM 12/22. 12. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 15 - ZTV na Hořicích
Předsedající seznámil přítomné s návrhem parkování v připravovaném ZTV Hořice ( příloha
č. 6) ve Strunkovicích nad Blanicí. Zastupitelé diskutovali zejména o počtu parkovacích míst
a výhyben na komunikaci.
K informaci předsedajícího nebyly vzneseny z řad zastupitelů žádné dotazy či připomínky.
Před hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se. Nikdo se
k danému bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 20/ZM 12/22.12.2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje návrh parkování
v připravovaném ZTV Na Hořicích dle přílohy č.6.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/ZM 12/22. 12. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 16 - Grantové programy JčK 2015
Předsedající seznámil přítomné s Grantovým programem Jihočeského kraje pro rok 2015.
Místopředseda navrhuje zabývat se v rámci GP těmito granty:
- Kultura - kulturní akce
- Podpora JSDH JPO V - stříkačka Šipoun
- Objekty kulturního dědictví - kaple Velký Bor

K informaci předsedajícího a místostarosty nebyly vzneseny z řad zastupitelů žádné dotazy či
připomínky. Před hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se.
Nikdo se k danému bodu nevyjádřil.
Návrh usnesení 21/ZM 12/22.12.2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o Grantových
programem Jihočeského kraje pro rok 2015
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/ZM 12/22. 12. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 17 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Předsedající seznámil přítomné se smlouvou č. 1030020844/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene. Jedná se o uložení NN kabelu do komunikace v zahrádkářské kolonii u
železniční trati.
Zastupitelé navrhli doplnit k tomuto bodu další informace a přesunout jednání na příští
zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení 22/ZM 12/22.12.2014:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje přesunutí tohoto bodu na příští
zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/ZM 12/22. 12. 2014 bylo schváleno.
Bod č. 18 - Diskuse
- Další zasedání zastupitelstva se uskuteční 14.1.2015.
Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 22. 12. 2014 v 22:15 hodin.
Zápis byl pořízen 22. 12. 2014.
Zapsal Ing. Karel Matějka, starosta.

Ověřovatelé: Ing.Jiří Petrášek.................

Růžena Nováková ..........................

