Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 10 / 2021 ze dne 20.10.2021
Místo, datum a čas konání: Komunitní centrum, Strunkovice n. Bl.
20.10.2021 v 18:30 hodin
Přítomni:

Ing. K. Matějka, R. Toušek, Mgr. H. Pártlová, Ing. V. Kozler,
Ing. I. Novotný, Mgr. V. Trávníček, MVDr. J. Starý, Ph.D.,
Ing. A. Stará, Ph.D., Ing. Jan Pártl, Ing. J. Petrášek

Omluveni:

M. Richter

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 10, omluveno 1, neomluveno 0).
Bod č. 1 - Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající určil ověřovateli zápisu Ing. Václava Kozlera a Mgr. Vladimíra Trávníčka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/ZM 10/20.10.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu
Ing. Václava Kozlera a Mgr. Vladimíra Trávníčka.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/ZM 10/20.10.2021 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.
Žádný další návrh na změnu či doplnění programu zasedání Zastupitelstva nebyl podán.
Návrh usnesení č. 2/ZM 10/20.10.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Rozpočtová opatření
5) Plán inventur na rok 2021
6) Prevent 99 – žádost o dotaci
7) Žádost o koupi části pozemků KN 170 a 175/9 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí
8) Dotace
9) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 10/20.10.2021 bylo schváleno.
Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 22.9.2021.

- Byla uzavřena smlouva o dílo na akci „Revitalizace zahrady mateřské školy ve Strunkovicích
n. Bl.“.
- Předseda Komise pro osady zajistil v OV Šipoun návrh na předsedu po zesnulém F. Jílkovi.
- Předseda Kontrolního výboru provedl do 29.9.2021 kontrolu předání objektu obecní hospody.
- V souvislosti s plněním usnesení z 8.9.2021 informoval předsedající, že se nepodařilo podat v
termínu žádost o zařazení obnovy nemovité kulturní památky „Stavební úpravy a přístavba
domu fary č.p.1, st.p.č. 20, k.ú. Strunkovice nad Blanicí“ do Programu záchrany
architektonického dědictví na rok 2022. Zpracovatel žádosti před vypršením termínu podání
žádosti informoval, že není schopen dostát svých závazků.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/ZM 10/20.10.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva konaného dne 22. září 2021.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 10/20.10.2021 bylo schváleno.
Bod č. 4 – Rozpočtová opatření
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.11/2021 (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. 4/ZM 10/20.10.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 11/2021 (příloha č. 1).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 10/20.10.2021 bylo schváleno.
Bod č. 5 - Plán inventur za rok 2021
Předsedající seznámil přítomné s Plánem inventarizace městyse za rok 2021 včetně seznamu
inventarizačních komisí (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. 5/ZM 10/20.10.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Plán inventarizace městyse za rok 2021 včetně
seznamu inventarizačních komisí (příloha č. 2).

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ZM 10/20.10.2021 bylo schváleno.
V souvislosti s přípravou inventury majetku městyse předložil předsedající návrh na schválení Dodatku č. 5
ke zřizovací listině ze dne 30.10.2002 příspěvkové organizace Městyse Strunkovice nad Blanicí Základní
škola a mateřská škola Strunkovice nad Blanicí (příloha č. 3), který rozšiřuje majetek ve vlastnictví
zřizovatele předaný příspěvkové organizaci k hospodaření.
Jedná se konkrétně o 3 nově zbudované speciální učebny a jejich vybavení, které využívá ZŠ.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 6/ZM 10/20.10.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne

30.10.2002 příspěvkové organizace Městyse Strunkovice nad Blanicí Základní škola a mateřská
škola Strunkovice nad Blanicí (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 10/20.10.2021 bylo schváleno.

Bod č. 6 - Prevent 99 – žádost o dotaci
Předsedající seznámil přítomné se žádostí o dotaci Prevent 99 z.ú. na financování zajištění služeb
pro osoby ohrožené závislostmi (příloha č. 4).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 7/ZM 10/20.10.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí nesouhlasí s přidělením dotace pro Prevent 99 z.ú. na

financování zajištění služeb pro osoby ohrožené závislostmi.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/ZM 10/20.10.2021 bylo schváleno.
Bod č. 7 - Žádost o koupi části pozemků KN 170 a 175/9 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí
Předsedající seznámil přítomné se žádostí o odkup částí pozemků KN 170 a 175/9 v k.ú.
Strunkovice nad Blanicí a s nabídkou na prodej pozemku 175/10 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí
(příloha č. 5).
Výše uvedenou žádost podávali žadatelé již 2 x. Naposledy toto řešilo zastupitelstvo v květnu
2018. Na základě místního šetření zastupitelé přijali usnesení č. 9/ZM 5/23. 5. 2018, které souhlasí
s prodejem, ale ne v požadovaném rozsahu. Následně byl zveřejněn záměr prodeje a vypracován
geometrický plán na oddělení pozemků (příloha č. 6).
Žadatelé o koupi částí výše uvedených pozemků jsou vlastníci pozemku 175/10 k.ú. Strunkovice
nad Blanicí, který se nachází pod chodníkem a MK ve Strunkovicích. Po dohodě s vlastníky
Zastupitelstvo schválilo v květnu 2018 usnesením č. 17/ZM 5/23. 5. 2018 koupi tohoto pozemku.
Prodej a koupi měla řešit jedna společná smlouva. K Prodeji a nákupu nedošlo, pozemek 175/10
v k.ú. Strunkovice nad Blanicí byl zatížen plombou. Ta je nyní zrušena a městys obdržel, již
potřetí, žádost o koupi částí pozemků KN 170 a 175/9 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí a nabídku na
prodej pozemku KN 175/10 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí. Žádost na koupi pozemků však
neakceptuje rozhodnutí zastupitelstva z května 2018 a následně vyhotovený GP. Žadatelé žádají o
cca 40 m2 pozemku navíce (viz příloha č.7) oproti schválenému prodeji z května 2018 a již
vyhotovenému GP.
V diskusi zastupitelé navrhli revokovat obě usnesení č. 9/ZM 5/23. 5. 2018 a č. 17/ZM 5/23. 5.
2018 a namísto prodeje realizovat směnu pozemků s doplatkem na vyrovnání. Rozsah pro směnu je
dán vyhotoveným GP č. 737-52/2018 (příloha č. 6). Žádné další stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 8/ZM 10/20.10.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Revokuje usnesení č. 9/ZM 5/23. 5. 2018 a č. 17/ZM 5/23. 5. 2018 z 23.5.2018.
b) Schvaluje zveřejnění záměru na směnu pozemku parc.č.175/10 (37 m2, zahrada) v k.ú.

Strunkovice nad Blanicí za pozemek parc.č. 170/2 (14 m2, travní pl.) a pozemek parc.č.
175/19 (65 m2, zahrada) oba v k.ú. Strunkovice nad Blanicí. Doplatek na vyrovnání
plochy směňovaných pozemků činí 80,- Kč/m2. Náklady na vypracování směnné
smlouvy a vklad do KN hradí účastníci směny rovným dílem.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/ZM 10/20.10.2021 bylo schváleno.
Bod č. 8 - Dotace
Předsedající seznámil přítomné s dotačními tituly MMR.
Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli
117D8220A Podpora obnovy místních komunikací (až 70 % min. 0,5 max. 10 mil. Kč)
117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury (až 70 % min. 0,5 max. 5 mil. Kč)
117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (až 70 % min. 0,5 max. 20 mil. Kč)
Obce uvedené velkosti jsou vhodným žadatelem
Uzávěrka 17. prosince 2021

Městys má připraveny tyto vhodné projekty pro žádosti o dotace z MMR:
- „Dvůr ZŠ a MŠ“: PD, VŘ a uzavřena SoD, vyjádření stavebního úřadu – nevyžaduje
stavební povolení, ani ohlášení.
- „Výměna krytiny střechy na budově fotbalových kabin ve Strunkovicích n.Bl. na p.č.
st. 417“: Připraven projekt, položkový rozpočet, výkaz výměr, vyjádření stavebního úřadu
– nevyžaduje stavební povolení, ani ohlášení.
- „Oprava místních komunikací Velký Bor“: PD, rozpočet, souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru.
- „Rekonstrukce budovy ÚM a ZŠ Strunkovice n. Bl.“: 2. etapa, fasáda So-02. PD,
rozpočet, vyjádření stavebního úřadu – nevyžaduje stavební povolení, ani ohlášení.
Předsedající navrhuje provést pro výše na výše uvedené akce VŘ a podat žádost o dotace
z programu MMR pro vybrané vhodné akce.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 9/ZM 10/20.10.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu MMR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“,
dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací pro akci „Oprava místních
komunikací Velký Bor“. Zároveň schvaluje alokovat v rozpočtu městyse na rok 2022 finanční
prostředky na dofinancování této akce (vlastní podíl žadatele o dotaci).
b) Schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu MMR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“,
dotační titul 117D8210B Podpora sportovní infrastruktury pro akci „Výměna krytiny střechy na
budově fotbalových kabin ve Strunkovicích n.Bl. na p.č. st.417“. Zároveň schvaluje alokovat
v rozpočtu městyse na rok 2022 finanční prostředky na dofinancování této akce (vlastní podíl
žadatele o dotaci).
c) Schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu MMR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“,
dotační titul 117D8210R Rekonstrukce a přestavba veřejných budov pro akci „Rekonstrukce
budovy ÚM a ZŠ Strunkovice n. Bl.“. Zároveň schvaluje alokovat v rozpočtu městyse na rok 2022
finanční prostředky na dofinancování této akce (vlastní podíl žadatele o dotaci).

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/ZM 10/20.10.2021 bylo schváleno.
Bod č. 9 - Diskuse
- Další Zastupitelstva městyse se uskuteční ve středu 24.11.2021 a 15.12.2021 od 18:30 hod.
v budově Komunitního centra.
- Pracovní schůzka na přípravu návrhu rozpočtu městyse se uskuteční v pondělí 29.11. 2021 od
17:00 hod. v budově Komunitního centra. Pro přípravu rozpočtu vyzvat OV a spolky k podání
požadavků na opravy a nákupy pro rok 2022.

Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 20.10.2021 ve 19:25 hodin.
Zápis byl pořízen 20.10.2021.
Zapsal: Ing. Karel Matějka, starosta.
Ověřovatelé:
Ing. Václav Kozler

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

Mgr. Vladimír Trávníček

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

