Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 8 / 2017 ze dne 25. 10. 2017
Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
25. 10. 2017 v 19:30 hodin
Přítomni:
Ing. K. Matějka, Ing. J. Pártl, Ing. V. Kozler, R. Nováková, M. Stehlíková,
M. Richter, Ing. J. Petrášek, J. Máčl, R. Toušek
Omluveni:
Mgr. H. Pártlová, Mgr. V. Trávníček
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 9, omluveno 2, neomluveno 0).
Bod č. 1 - Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající určil ověřovateli zápisu paní Růženu Novákovou a Ing. Jana Pártla.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení 1/ZM 8/25. 10. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu
paní Růženu Novákovou a Ing. Jana Pártla.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/ZM 8/25. 10. 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 „Věcná břemena“.
Žádný další bod k doplnění nebyl předložen.
Návrh usnesení 2/ZM 8/25. 10. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje doplnit do programu zasedání bod
„Věcná břemena“.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 8/25. 10. 2017 bylo schváleno.
Návrh usnesení 3/ZM 7/20. 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) ZTV Strunkovice nad Blanicí, lokalita Hořice
6) Pronájem zahrádky (45 m2) v k.ú. Strunkovice n. Bl. (část KN670/2)
7) Prodej pozemků v k.ú. Strunkovice nad Blanicí: KN 107/3, část KN 1341/1, část KN201/4,
část KN 908
8) Prodej pozemků v k.ú. Protivec: St. 84
9) POV 2018
10) Příprava rozpočtu městyse na rok 2018
11) Změna č.2 územního plánu
12) Dodatek č.1/2018 ke smlouvě za svoz a likvidaci TDO

13) Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017
14) Inventarizace majetku městyse za rok 2017
15) Stavební akce městyse
16) Věcná břemena
17) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 8/25. 10. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 20. 9. 2017.
- Rozpočtová opatření č. 10/2017, 11/2017, 12/2017, 13/2017 jsou přílohou zápisu ze zasedání
zastupitelstva a originály jsou uloženy v účetních dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.
- O schválení prodeje pozemků byli žadatelé informováni. Jeden ze čtyř žadatelů od smlouvy
odstoupil. Smlouvy byly odeslány k podpisu. Záměr na 2. kolo prodeje pozemků ZTV Strunkovice
nad Blanicí byl zveřejněn na úřední desce. Byla zajištěna inzerce ve Zpravodaji a Prachatickém
deníku.
- Smlouva č. 1040008556/020 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene týkající se NN sítě
Žíchovec byla uzavřena.
- Na úřední desce byl zveřejněn záměr na prodej těchto pozemků v k.ú. Strunkovice nad
Blanicí: KN 107/3, část KN 1341/1, KN 909/24, část KN201/4, část KN 908 a KN 543/1 (st.84)
v k.ú. Protivec.
-

Byla uzavřena smlouva na pacht zemědělského pozemku KN 292/19 v k.ú. Protivec.

- Neúspěšní žadatelé o pronájmem či prodej části pozemku KN 1341/1 v k.ú. Strunkovice nad
Blanicí byli o tomto písemně informováni.
- Smlouvy o poskytnutí individuální dotace na úhradu zvýšených nákladů na pronájem ordinace
lékařek ve Strunkovicích byly podepsány.
- O nesouhlasném stanovisku městyse s koupí domu č.p.2 v Šipouně v rámci insolvenčního
řízení byl informován insolvenční správce.
- O volbě do funkce přísedící Okresního soudu v Prachaticích pro období 2017–2021 z obvodu
Úřadu městyse Strunkovice nad Blanicí byl písemně informován Okresní soud v Prachaticích.
- O nesouhlasu s provozem pobočky Pošta Partner místní samosprávou na poště 384 26
Strunkovice nad Blanicí byla písemně informována Česká pošta, sp.
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 7/20. 9. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva konaného dne 20.9.2017.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 8/25. 10. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Rozpočtová opatření
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 14/2017, 15/2017 a 16/2017

(příloha č.1, 2 a 3).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 5/ZM 8/25. 10. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtová opatření
č . 14/2017 a 15/2017 (příloha č. 1 a 2).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ZM 8/25. 10. 2017 bylo schváleno.
Návrh usnesení 6/ZM 8/25. 10. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje rozpočtová opatření
č . 16/2017 (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 8/25. 10. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 5 - ZTV Strunkovice nad Blanicí, lokalita Hořice
V 1. kole nabídky těchto pozemků byl schválen prodej 4 stavebních pozemků. Žadatelé o tomto
byli informováni. Jeden žadatel od koupě upustil. Zbylým byly předány Smlouvy o smlouvě
budoucí a k podpisu by mělo dojít cca do konce října 2017.
Na základě usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva byla vyhlášena a zveřejněna na úřední
desce další výzva (2. kolo) na prodej těchto pozemků. Informace byla dále zveřejněna formou
inzerce ve Zpravodaji městyse a Prachatickém deníku. Zde probíhá inzerce do konce října ve
středečním, pátečním a sobotním vydání.
Práce na samotném ZTV probíhají následovně. Dokončena kompletně kanalizace a rozvody vody,
kompletují se vodovodní přípojky. Od 30. října se začne provádět připojení a montáž ATS a
shybka nad vodovodním přivaděčem do vodojemu. Následovat budou práce na plynových
rozvodech. Od poloviny listopadu bude E.ON zajišťovat elektrické rozvody.
Při výkopových pracích spojených s vodovodními a kanalizačními rozvody bylo zjištěno, že ve
výkopech se nachází tvrdší hornina a skála, což nebylo zohledněno v zatřídění zeminy v rozpočtu.
S ohledem na změnu zatřídění hornin, která neodpovídá zatřídění v rozpočtu, byl vypracován
změnový list č.2, který řeší některé méněpráce a zohledňuje vícepráce resp. tvrdší horninu při
výkopech, viz rozpočtové opatření č.16/2017. Vícepráce a méněpráce ze změnového listu jsou
předmětem Dodatku č.2 (příloha č.4) ke smlouvě o dílo se zhotovitelem ZTV (Strabag a.s.).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 7/ZM 8/25. 10. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o průběhu stavebních prací a prodeje pozemků na ZTV
Strunkovice nad Blanicí, lokalita Hořice.
b) Schvaluje uzavření Dodatku č.2 (příloha č.4) ke smlouvě o dílo se zhotovitelem ZTV
(Strabag a.s.).
c) Pověřuje starostu městyse uzavřením Dodatku č.2 (příloha č.4) ke smlouvě o dílo se
zhotovitelem ZTV (Strabag a.s.).
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1 (J. Petrášek)
Usnesení č. 7/ZM 8/25. 10. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 6 - Pronájem zahrádky (45 m2) v k.ú. Strunkovice n. Bl. (část KN670/2)
Zahrádka se nachází u bytového domu č.p. 223 ve Strunkovicích. Zahrádka má výměru 45 m2 a
nachází se na pozemku KN 670/2 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí. Stávající nájemník ukončil
k prosinci 2017 nájemní smlouvu. O pozemek je zájem ze strany obyvatel tohoto domu.
Předsedající navrhuje nabídnout zahrádku k dalšímu nájmu za cenu schválenou za pronájmy
zahrádek, tj. za cenu 200,- Kč za rok. Pronájem od 1.1.2018. Žádosti se podávají do 21. listopadu
2017.

Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 8/ZM 8/25. 10. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zveřejnění záměru na pronájem
zahrádky (45 m2, část pozemku KN 670/2 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí) za cenu 200,- Kč za
rok. Pronájem od 1.1.2018. Žádosti se podávají do 21. listopadu 2017.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/ZM 8/25. 10. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 7 - Prodej pozemků v k.ú. Strunkovice nad Blanicí: KN 107/3, část KN 1341/1,
KN 909/24, část KN201/4, část KN 908
Záměr na prodej výše uvedených pozemků byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední
desce.
O koupi pozemku KN 107/3 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí mají zájem spoluvlastníci bytového
domu č.p.118 v ulici Bavorovská (Andrej Brosz, Bavorovská 118, Strunkovice n. Bl., Pavel Smrž,
Bavorovská 118, Strunkovice n. Bl., Ivana Šemrová, Družstevní 224, Strunkovice n. Bl., Libuše
Šrámková, Národní 1004, Prachatice). Ti společně požádali o koupi tohoto pozemku do
podílového spoluvlastnictví.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 9/ZM 8/25. 10. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje prodej pozemku KN 107/3 v k.ú.
Strunkovice nad Blanicí do podílového spoluvlastnictví Andreji Broszovi ( Bavorovská 118, 384
26 Strunkovice nad Blanicí), Pavlu Smržovi ( Bavorovská 118, 384 26 Strunkovice nad Blanicí),
Ivaně Šemrové ( Družstevní 224, 384 26 Strunkovice nad Blanicí) a Libuši Šrámkové (Národní
1004, 383 01 Prachatice).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/ZM 8/25. 10. 2017 bylo schváleno.
O koupi části pozemku KN 1341/1 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí podala žádost paní Irena
Křišťanová (387 52 Cehnice 123). Jedná se o část pozemku u č.p. 72 Na Dražkách, který je
ohraničený plotovou zdí.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 10/ZM 8/25. 10. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje prodej části pozemku KN 1341/1 v k.ú.
Strunkovice nad Blanicí (cca 80 m2) Ireně Křišťanové (387 52 Cehnice 123).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/ZM 8/25. 10. 2017 bylo schváleno.
O koupi části (cca 310 m2) pozemku KN 201/4 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí požádal Jan
Šnajdr (Městská 30, Strunkovice nad Blanicí).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 11/ZM 8/25. 10. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje prodej části pozemku (cca 310 m2) KN
201/4 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí Janu Šnajdrovi (Městská 30, 384 26 Strunkovice nad
Blanicí).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/ZM 8/25. 10. 2017 bylo schváleno.

O koupi části (cca 74 m2) pozemku KN 908 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí podali žádost Josef
Reindl a Jindřiška Reindlová (Dr. Tůmy 1608/6, 370 01 České Budějovice).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 12/ZM 8/25. 10. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje prodej části (cca 74 m2) pozemku KN
908 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí Josefu Reindlovi a Jindřišce Reindlové (Dr. Tůmy 1608/6,
370 01 České Budějovice).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/ZM 8/25. 10. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 8 - Prodej pozemků v k.ú. Protivec: St. 84
O koupi pozemku st.84 v k.ú. Protivec požádal Jan Vondruška (Protivec 8, 383 01 Strunkovice nad
Blanicí).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 13/ZM 8/25. 10. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje prodej pozemku st.84 v k.ú. Protivec
Janu Vondruškovi (Protivec 8, 383 01 Strunkovice nad Blanicí).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/ZM 8/25. 10. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 9 - POV 2018
Předsedající seznámil přítomné s vyhlášenými dotačními programy na rok 2018, Programem
obnovy venkova Jihočeského kraje a programem Podpora obnovy a rozvoje venkova
vyhlášeným MMR. Dále s podmínkami dotačních programů, termíny podání žádostí a finančními
alokacemi. S ohledem na přípravu rozpočtu pak vyzval přítomné zastupitele, aby v souladu se
zadáním dotačních programů připravili do 22. listopadu vhodné návrhy akcí pro podání v těchto
dvou dotačních titulech.
Návrhy by měly být v souladu s „Místním programem obnovy venkova Městyse Strunkovice nad
Blanicí na období 2016-2020“. Pokud zde navržená aktivita (akce) není, je potřeba tento dokument
doplnit a před podáním žádosti o dotaci schválit.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 14/ZM 8/25. 10. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o dotačních
programech POV Jihočeského kraje a PRV MMR.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/ZM 8/25. 10. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 10 - Příprava rozpočtu městyse na rok 2018
Návrh rozpočtu musí být připraven do 4. prosince, aby po zveřejnění na úřední desce mohl být
schválen na zasedání Zastupitelstva 20. prosince 2017. Pracovní schůzka na přípravu proběhne
v úterý 28. listopadu od 17:30 hodin. Do tohoto data je potřeba získat potřebné podklady.
V souvislosti s tím zajistí předseda Komise pro osady ve spolupráci s Osadními výbory a SDH
písemné požadavky na opravy, rekonstrukce, výstavbu, vybavení atd. v jednotlivých místních
částech.
Zároveň předsedající vyzval zastupitele k přípravě návrhů pro jednotlivé položky rozpočtu,
zejména týkající se oprav, investic, nákupů vybavení, strojů, zařízení apod.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení 15/ZM 8/25. 10. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu
Městyse Strunkovice nad Blanicí na rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/ZM 8/25. 10. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 11 - Změna č.2 územního plánu
Zastupitelstvo městyse přijalo na svém zasedání 24.4.2013 usnesení, ve kterém se zavazuje
projednat vždy k 31. říjnu daného roku žádosti o změnu územního plánu. Do současnosti byly
podány tři návrhy na změnu č.2 územního plánu Strunkovice nad Blanicí, se kterými byli přítomni
seznámeni.
Zastupitelé si vyžádali na starostovi zajištění doplňujících informací, zejména vyjádření
Stavebního úřadu Prachatice (Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, oddělení
regionálního rozvoje a památkové péče) jako možného pořizovatele této změny a zpracovatele této
změny (UPLAN s.r.o.). K projednání a schválení návrhu na změnu č.2 ÚPD Strunkovice nad
Blanicí dojde na listopadovém zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení 16/ZM 8/25. 10. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o návrzích na změnu č.2 ÚPD Strunkovice nad Blanicí.
b) Pověřuje starostu městyse do 22.11.2017 zajištěním vyjádření k návrhu změny č.2 ÚPD ze
strany Stavebního úřadu Prachatice (Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje,
oddělení regionálního rozvoje a památkové péče) jako možného pořizovatele této změny a
zpracovatele této změny (UPLAN s.r.o.).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/ZM 8/25. 10. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 12 - Dodatek č.1/2018 ke smlouvě za svoz a likvidaci TDO
Ceny za svoz popelnic se aktualizují každý rok. Od roku 2013 do letošního roku se ceny neměnily
a činily tak 1200,- Kč + DPH za uložení 1 tuny komunálního odpadu na skládku a 5500,- Kč +
DPH za jeden svozový den. Návrh dodatku č.1/2018 s cenami na rok 2018 (příloha č.5) zvyšuje
ceny za uložení na skládku na 1270,- Kč/tunu + DPH a za svozový den na 5900,- Kč + DPH.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 17/ZM 8/25. 10. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje uzavření Dodatku č.1/2018 (příloha č.5) 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.
b) Pověřuje starostu městyse uzavřením Dodatku č.1/2018 (příloha č.5) 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.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/ZM 8/25. 10. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 13 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017
Předsedající seznámil přítomné s Výroční zprávou ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí ve školním
roce 2016/2017. Zpráva je rovněž k nahlédnutí na www stránkách školy.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 18/ZM 8/25. 10. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ a MŠ

Strunkovice nad Blanicí ve školním roce 2016/2017.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/ZM 8/25. 10. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 14 - Inventarizace majetku městyse za rok 2017
Předsedající seznámil přítomné s Plánem inventarizace městyse za rok 2017 včetně seznamu
inventarizačních komisí (příloha č.6).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 19/ZM 8/25. 10. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Plán inventarizace městyse za rok
2017 včetně seznamu inventarizačních komisí (příloha č.6).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/ZM 8/25. 10. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 15 - 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:
- Opravy vodorovného značení u autobusové zastávky, nově značení pro vymezení parkování
(Hřbitovní č.p. 207 -209), zalití spár (Na Hořicích) a další drobné opravy chodníků a MK
Akce a práce, které byly započaty a probíhají:
- Hřbitov Strunkovice - probíhá stavba kolumbária. Dokončení do konce října 2017.
- Rekonstrukci MK Šipoun, realizace začíná 26.10. a bude ukončena nejdéle do 31.10.2017.
- Zbudování 2 vstupů do KD Svojnice.
- Proběhla rekonstrukce terasy u MŠ, do 15.11.2017 bude provedena montáž nového zábradlí).
- Prodloužení kanalizace Strunkovice nad Blanicí, realizace odlehčovací šachty – do 15.12.2017
- 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
- Pokračuje výměna kotlů v domech nájemního bydlení.
- Úprava vjezdu do hasičárny ve Strunkovicích.
Před hlasováním o návrhu byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 20/ZM 8/25. 10. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o průběhu stavebních
akcí městyse.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/ZM 8/25. 10. 2017 bylo schváleno.
Bod č. 16 - Věcná břemena
Předsedající seznámil přítomné se Smlouvou č.: PI – 014330045596/001 o věcném břemeni pro
E.ON Distribuce, a.s. (příloha č.7).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 21/ZM 8/25. 10. 2017:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření Smlouvy č.: č.:PI –
014330045596/001 o věcném břemeni (příloha č.7) a pověřuje starostu městyse jejím uzavřením.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/ZM 8/25. 10. 2017 bylo schváleno.

Bod č. 20 - Diskuse
- Další zasedání Zastupitelstva se uskuteční ve středu 22. listopadu 2017 a 20. prosince 2017.
Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 25. 10. 2017 ve 20:25 hodin.
Zápis byl pořízen 20. 9. 2017.
Zapsal: Ing. Karel Matějka, starosta.
Ověřovatelé: Růžena Nováková

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

Ing. Jan Pártl ..........................

