Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 3 / 2020 ze dne 22.4.2020
Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
22.4.2020 v 18:30 hodin
Přítomni:
Ing. K. Matějka, Mgr. V. Trávníček, R. Toušek, Ing. V. Kozler, M. Richter,
Ing. A. Stará, Ph.D., Ing. I. Novotný, Ing. V. Kozler, Mgr. H. Pártlová,
Ing. J. Petrášek, Ing. Jan Pártl, MVDr. J. Starý, Ph.D.
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 Ing. Jana Pártla a Mgr. Vladimíra Trávníčka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/ZM 3/22.4.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu
Ing. Jana Pártla a Mgr. Vladimíra Trávníčka.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/ZM 3/22.4.2020 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.
Předsedající navrhl doplnit do programu jednání tyto body:
• Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace rodinného domu B. Havlasy
Strunkovice nad Blanicí“
• Koronavirus - informace o průběhu zajišťování ochrany obyvatel na území městyse
Následně vyzval přítomné zastupitele k případnému návrhu na doplnění programu.
Žádný další bod k doplnění nebyl předložen.
Návrh usnesení č. 2/ZM 3/22.4.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje doplnění programu zasedání o tyto
body:
• Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace rodinného domu B. Havlasy
Strunkovice nad Blanicí“
• Koronavirus - informace o průběhu zajišťování ochrany obyvatel na území městyse
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 3/22.4.2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/ZM 3/22.4.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Rozpočtová opatření
5) Účetní závěrka Městyse Strunkovice nad Blanicí k 31.12.2019
6) Závěrečný účet Městyse Strunkovice nad Blanicí k 31.12.2019

Úvěr na předfinancování stavebních akcí městyse
ZŠ a MŠ Strunkovice n. Bl. – převod finančních prostředků z investičního fondu na účet
zřizovatele
9) Výběrové řízení pro akci „Oprava školních objektů Strunkovice nad Blanicí, objekt staré
školy 2. etapa“
10) Výběrové řízení pro akci „Žíchovec – kabel veřejného osvětlení“
11) Výběrové řízení pro akci „Strunkovice nad Blanicí č.p. 95, půdní vestavba 2 byt. jednotek“
12) Výběrové řízení pro akci „Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního
tepla ve školní kuchyni ZŠ, Strunkovice nad Blanicí“
13) Výběrové řízení pro akci „Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního
tepla v kině, Strunkovice nad Blanicí“
14) Změna č. 2 územního plánu Strunkovice nad Blanicí
15) Řád veřejného pohřebiště
16) Věcná břemena
17) Záměr prodeje pozemků 372/1, 372/2 a st.63/1 v k.ú. Velký Bor
18) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace rodinného domu B. Havlasy
Strunkovice nad Blanicí“
19) Koronavirus - informace o průběhu zajišťování ochrany obyvatel na území městyse
20) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 3/22.4.2020 bylo schváleno.
7)
8)

Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 18.3.2020.
- Rozpočtové opatření č. 2/2020 je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva a originál je uložen
v účetních dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.
- Byl zveřejněn schválený záměr na prodej stavební parcely KN 1219/22 k.ú. Strunkovice nad
Blanicí. Termín podání do 15.5.2020 do 12:00 hodin. Doposud podány 2 žádosti. Před příštím
zasedání zastupitelstva proběhne výběr obálkovou metodou, aby mohlo dojít následně ke schválení
prodeje vítěznému žadateli o pozemek.
- Byla uzavřena zástavní smlouva k nemovitosti parc. č. 1210/26 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí.
Proběhlo následné financování koupě tohoto pozemku z hypotéky.
- Portus Prachatice, o.p.s, byl písemně informován o neposkytnutí finančního příspěvku.
- Byla uzavřena smlouva o dílo na akci „Oprava místních komunikací v k.ú. Protivec“. Akce
byla zrealizována.
- O schválení převedení finanční částky 296 519,- Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ Strunkovice
nad Blanicí do fondu investic byla ZŠ a MŠ Strunkovice písemně informována.
- Byla podána žádost o dotaci z dotačního programu „Neinvestiční dotace pro JSDH obcí
Jihočeského kraje“ na dovybavení SDH Strunkovice nad Blanicí spojovacími a věcnými
prostředky.
- Připravuje se k podání žádost o dotaci z dotačního programu MAS Šumavsko v rámci PRV,
Fiche 7 – Žijeme venkovem, na akci „Žíchovec – kabel veřejného osvětlení“. Termín pro podání
byl kvůli koronaviru posunut.
- Podání přihlášky městyse do soutěže Vesnice roku se vzhledem ke zrušení soutěže
neuskutečnilo.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/ZM 3/22.4.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva konaného dne 18.3.2020.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 3/22.4.2020 bylo schváleno.

Bod č. 4 - Rozpočtová opatření
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 3/2020 a 4/2020 (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 č. 5/ZM 3/22.4.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 3/2020 a č. 4/2020 (příloha č. 1 a 2).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ZM 3/22.4.2020 bylo schváleno.
Bod č. 5 – Účetní závěrka Městyse Strunkovice nad Blanicí k 31.12.2019
Předsedající seznámil přítomné s Účetní závěrkou Městyse Strunkovice nad Blanicí k 31.12.2019
(příloha č. 3).
Před hlasováním vyzval předsedající přítomné k vyjádření či dotazům k danému bodu programu.
K účetní uzávěrce Městyse nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení 6/ZM 3/22. 4. 2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Účetní závěrku Městyse Strunkovice
nad Blanicí k 31.12.2019 (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 3/22.4.2020 bylo schváleno.
Bod č. 6 - Závěrečný účet Městyse Strunkovice nad Blanicí k 31.12.2019
Předsedající seznámil přítomné se Závěrečným účtem Městyse Strunkovice nad Blanicí k
31.12.2019 (příloha č. 4). Závěrečný účet byl před jeho projednáním zveřejněn na úřední desce a
na elektronické úřední desce po dobu více jak 15 dní. Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Strunkovice nad Blanicí za rok 2019 se závěrem: Bez
výhrad – nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Předsedající vyzval přítomné k podání dotazů či připomínek k projednávanému bodu.
K závěrečnému účtu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení 7/ZM 3/22. 4. 2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Závěrečný účet městyse k 31.12.2019
(příloha č. 4) a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením městyse bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/ZM 3/22.4.2020 bylo schváleno.
Bod č. 7 - Úvěr na předfinancování stavebních akcí městyse
Předsedající seznámil přítomné s podanou žádostí o poskytnutí úvěru (příloha č. 5) ve výši
16 326 000,- Kč u České spořitelny, a.s., na předfinancování stavebních akcí městyse. Jedná se o
vybudování 3 nových učeben v podkroví objektu budovy 1. stupně ZŠ, o část stavby a vybavení
revitalizovaného rodinného domu B. Havlasy a o rekonstrukci veřejného osvětlení v Žíchovci. Na
prvé dvě akce již získal městys dotaci v celkové výši 15,657 mil. Kč. O dotaci na veřejné osvětlení
městys bude žádat v průběhu měsíce května.
Vzhledem k tomu, že ČS, a.s. nestihla předložit k projednání návrh úvěrové smlouvy, je tento bod
zastupitelstva pouze informativní.
Před hlasováním vyzval předsedající přítomné k vyjádření či dotazům k danému bodu programu.
Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení 8/ZM 3/22. 4. 2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o podané žádosti o
poskytnutí úvěru ve výši 16 326 000,- Kč u České spořitelny, a.s., na předfinancování stavebních
akcí městyse.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/ZM 3/22.4.2020 bylo schváleno.

Bod č. 8 - ZŠ a MŠ Strunkovice n. Bl. – převod finančních prostředků z investičního fondu
na účet zřizovatele
Po dohodě s vedením ZŠ a MŠ je s ohledem na investiční akce městyse na objektech školy navržen
převod 296 519,23 Kč z investičního fondu ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí do rozpočtu 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 9/ZM 3/22. 4. 2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje odvod 296 519,23 Kč z investičního
fondu ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí do rozpočtu zřizovatele - městyse Strunkovice nad
Blanicí.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0 (jmenovitě)
Usnesení č. 9/ZM 3/22.4.2020 bylo schváleno.
Bod č. 9 - Výběrové řízení pro akci „Oprava školních objektů Strunkovice nad Blanicí,
objekt staré školy 2. etapa“
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení pro veřejnou zakázku „Oprava
školních objektů Strunkovice nad Blanicí, objekt staré školy 2. etapa“ zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení viz. hodnocení nabídek (příloha č. 6).
Vzhledem k tomu, že firma s nejnižší nabídkou nedodala veškeré požadované podklady, tyto si
zadavatel před schválením výběru písemně vyžádá. Schvalování výběru se tak posouvá na další
zasedání zastupitelstva.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 10/ZM 3/22.4.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o průběhu VŘ
„Oprava školních objektů Strunkovice nad Blanicí, objekt staré školy 2. etapa“.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/ZM 3/22.4.2020 bylo schváleno.
Bod č. 10 - Výběrové řízení pro akci „Žíchovec – kabel veřejného osvětlení“
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu
„Žíchovec – kabel veřejného osvětlení“ viz. Protokol o jednání komise pro otevírání obálek a
posouzení a vyhodnocení nabídek (příloha č. 7).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 11/ZM 3/22.4.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o průběhu VŘ „Žíchovec – kabel veřejného osvětlení“.
b) Souhlasí s přidělením zakázky panu Jaroslavu Pokornému (Kozinova 191, 384 22
Vlachovo Březí).
c) Ukládá starostovi městyse uzavřít smlouvu o dílo na akci „Žíchovec – kabel veřejného
osvětlení“ s panem Jaroslavem Pokorným (Kozinova 191, 384 22 Vlachovo Březí).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/ZM 3/22.4.2020 bylo schváleno.

Bod č. 11 - Výběrové řízení pro akci „Strunkovice nad Blanicí č.p. 95, půdní vestavba 2 byt.
jednotek“
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu
„Strunkovice nad Blanicí č.p. 95, půdní vestavba 2 byt. jednotek“ viz. Protokol o jednání komise

pro otevírání obálek a posouzení a vyhodnocení nabídek (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. 12/ZM 3/22.4.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o průběhu VŘ „Strunkovice nad Blanicí č.p. 95, půdní
vestavba 2 byt. jednotek“.
b) Souhlasí s přidělením zakázky firmě Sid.pt. spol. s r.o. (Krumlovská 1128, 383 01
Prachatice).
c) Ukládá starostovi městyse uzavřít smlouvu o dílo na akci „Strunkovice nad Blanicí č.p.
95, půdní vestavba 2 byt. jednotek“ s firmou Sid.pt. spol. s r.o. (Krumlovská 1128, 383 01
Prachatice).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/ZM 3/22.4.2020 bylo schváleno.
Bod č. 12 - Výběrové řízení pro akci „Instalace systému nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla ve školní kuchyni ZŠ, Strunkovice nad Blanicí“
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu
„Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve školní kuchyni ZŠ,
Strunkovice nad Blanicí“ viz. Protokol o otevírání obálek a Protokol o posouzení kvalifikace a
hodnocení nabídek (příloha č. 9).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 13/ZM 3/22.4.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o průběhu VŘ „Instalace systému nuceného větrání
s rekuperací odpadního tepla ve školní kuchyni ZŠ, Strunkovice nad Blanicí“.
b) Souhlasí s přidělením zakázky firmě AER SERVIS s r.o. (U Výstaviště 15, 370 07 České
Budějovice).
c) Ukládá starostovi městyse uzavřít smlouvu o dílo na akci „Instalace systému nuceného
větrání s rekuperací odpadního tepla ve školní kuchyni ZŠ, Strunkovice nad Blanicí“ s
firmou AER SERVIS s r.o. (U Výstaviště 15, 370 07 České Budějovice).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/ZM 3/22.4.2020 bylo schváleno.
Bod č. 13 - Výběrové řízení pro akci „Instalace systému nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla v kině, Strunkovice nad Blanicí“
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu
„Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v kině, Strunkovice nad Blanicí“
viz. Protokol o otevírání obálek a Protokol o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek (příloha č.
10).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 14/ZM 3/22.4.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o průběhu VŘ „Instalace systému nuceného větrání
s rekuperací odpadního tepla v kině, Strunkovice nad Blanicí“.
b) Souhlasí s přidělením zakázky firmě AER SERVIS s r.o. (U Výstaviště 15, 370 07 České
Budějovice).
c) Ukládá starostovi městyse uzavřít smlouvu o dílo na akci „Instalace systému nuceného
větrání s rekuperací odpadního tepla v kině, Strunkovice nad Blanicí“ s firmou AER
SERVIS s r.o. (U Výstaviště 15, 370 07 České Budějovice).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/ZM 3/22.4.2020 bylo schváleno.
Bod č. 14 - Změna č. 2 územního plánu Strunkovice nad Blanicí
Předsedající seznámil přítomné se Změnou č.2 Územního plánu Strunkovice nad Blanicí. Její
pořízení schválilo Zastupitelstvo usnesením č. 7/ZM 10/20.12.2017.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 15/ZM 3/22.4.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí po projednání a hlasování vydává podle § 55b
odst.7 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, Změnu č.2 Územního plánu Strunkovice nad Blanicí.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/ZM 3/22.4.2020 bylo schváleno.
Bod č. 15 - Řád veřejného pohřebiště
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Řádu veřejného pohřebiště (příloha č. 11). Jedná se o
aktualizaci Řádu veřejného pohřebiště, který byl z roku 2002.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 16/ZM 3/22.4.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Řád veřejného pohřebiště (příloha č.
11).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/ZM 3/22.4.2020 bylo schváleno.
Bod č. 16 - Věcná břemena
Předsedající seznámil přítomné se Smlouvou o zřízení věcného břemene č.: PI-014330059917/001
„Strunkovice – kabel NN, Beneš“ (příloha č. 12) a Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.: 1030054616/001 „Velký Bor kabel NN, obec“ (příloha č. 13).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 17/ZM 3/22.4.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č.: PI-014330059917/001 „Strunkovice – kabel NN, Beneš“ (příloha č. 12).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/ZM 3/22.4.2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 18/ZM 3/22.4.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene č.: 1030054616/001 „Velký Bor kabel NN, obec“ (příloha č. 13).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/ZM 3/22.4.2020 bylo schváleno.
Bod č. 17 - Záměr prodeje pozemků 372/1, 372/2 a st.63/1 v k.ú. Velký Bor
Předsedající seznámil přítomné s přípravou na prodej výše uvedených pozemků. V souladu s úkoly
z minulého zasedání zastupitelstva byl vyhotoven znalecký posudek o ceně pozemkových parcel.
Proběhlo jednání s vlastníkem sousedních pozemků, který nemá o prodej těchto navazujících
pozemků městysu zájem. Proběhla demolice rozpadlého zemědělského objektu, který se nacházel
na části výše uvedených pozemků.
S ohledem na využití a možný prodej představil předsedající návrh na dělení pozemků navržených
k prodeji (příloha č.13).

Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 19/ZM 3/22.4.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků
372/1, 372/2 a st.63/1 v k.ú. Velký Bor s dělením dle přílohy č. 13. Cena 300,- Kč/m2 bez DPH.
Náklady na dělení pozemku a vypracování kupních smluv hradí městys. Náklady na vklad do KN
hradí kupující. Podání do 20.5.2020 do 12:00 hodin.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/ZM 3/22.4.2020 bylo schváleno.
Bod č. 18 - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace rodinného domu B. Havlasy
Strunkovice nad Blanicí“
Předsedající seznámil přítomné s Dodatkem č.1 (příloha č. 14) ke smlouvě o dílo na akci
„Revitalizace rodinného domu B. Havlasy Strunkovice nad Blanicí“. Jedná se o posunutí termínu
dokončení realizace akce z poloviny května 2020 do 30.6.2020 v důsledku vzniklých víceprací.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 20/ZM 3/22.4.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření Dodatku č.1 (příloha č. 14)
ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace rodinného domu B. Havlasy Strunkovice nad Blanicí“.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/ZM 3/22.4.2020 bylo schváleno.
Bod č. 19 - Koronavirus - informace o průběhu zajišťování ochrany obyvatel na území
městyse
Předsedající seznámil přítomné s informací o průběhu zajišťování ochrany obyvatel na území
městyse v průběhu koronavirové pandemie (příloha č. 15).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 21/ZM 3/22.4.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o průběhu zajišťování
ochrany obyvatel na území městyse v průběhu koronavirové pandemie (příloha č. 15).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/ZM 3/22.4.2020 bylo schváleno.
Bod č. 20 – Diskuse
- Příští zasedání Zastupitelstva městyse se uskuteční ve čtvrtek 30.4. 2020 od 16:00 hod. a ve
středu 20. května 2020 od 18:30 hod.
Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 22.4.2020 ve 19:50 hodin.
Zápis byl pořízen 22.4.2020.
Zapsal: Ing. Karel Matějka, starosta.

Ověřovatelé:
Ing. Jan Pártl ........................

Mgr. Vladimír Trávníček

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

