Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 8 / 2020 ze dne 16.9.2020
Místo, datum a čas konání:
Přítomni:

Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
16.9.2020 v 18:30 hodin
Ing. K. Matějka, R. Toušek, M. Richter, Ing. I. Novotný, Mgr. H. Pártlová, Ing. Jan Pártl,
MVDr. J. Starý, Ph.D., Mgr. V. Trávníček, Ing. A. Stará, Ph.D.,
Ing. V. Kozler

Omluveni:

0

Neomluveni:

Ing. J. Petrášek

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 0, neomluveno 1).
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 8/16.9.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu
Ing. Jana Pártla a Mgr. Vladimíra Trávníčka.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/ZM 8/16.9.2020 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.
Následně vyzval přítomné zastupitele k případnému návrhu na doplnění programu.
Žádný další bod k doplnění nebyl předložen.
Návrh usnesení č. 2/ZM 8/16.9.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
1)
Určení ověřovatelů zápisu
2)
Schválení programu
3)
Kontrola plnění usnesení
4)
Rozpočtová opatření
5)
Pacht zemědělských pozemků v k.ú. Velký Bor a Žíchovec
6)
Věcná břemena
7)
Prodej pozemku KN 88 v k. ú. Velký Bor
8)
Prodej pozemku KN 372/1 v k. ú. Velký Bor
9)
Stavební akce městyse
10) Dotace
11) Dostupnost zdravotní péče
12) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 8/16.9.2020 bylo schváleno.
Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 16.7.2020.
- Rozpočtové opatření č. 9/2020 je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva a originál je uložen v
účetních dokladech Městyse Strunkovice n. Bl.

Byla uzavřena úvěrová smlouva u České spořitelny, a.s., na financování projektu „Instalace systému
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve školní kuchyni ZŠ Strunkovice nad Blanicí“.
Byla uzavřena smlouvy o dílo pro akci „Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního
tepla ve školní kuchyni ZŠ Strunkovice nad Blanicí“ s vítězem výběrového řízení i bez obdržení dotace na
realizaci této akce. Následně městys dotaci obdržel.
Byla uzavřena smlouva o dílo na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro JPO III
Strunkovice n. Bl.“ s firmou Auto Vinkler s.r.o.
Byla uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZP-014340000239/001 (plynová přípojka k č.p.
177, Strunkovice n. Bl.)
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/ZM 8/16.9.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva konaného dne 16.7.2020.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 8/16.9.2020 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Rozpočtová opatření
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 10/2020, 11/2020, 12/2020 a 13/2020 (příloha
č. 1, 2, 3 a 4).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/ZM 8/16.9.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10/2020, 11/2020,
12/2020 a 13/2020 (příloha č. 1, 2, 3 a 4).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 8/16.9.2020 bylo schváleno.
Bod č. 5 - Pacht zemědělských pozemků v k.ú. Velký Bor a Žíchovec
V souvislosti se zveřejněným záměrem na pacht zemědělských pozemků v k.ú. Velký Bor a k.ú. Žíchovec
informoval předsedající přítomné o uzavření pachtovních smluv na jednotlivé pozemky (příloha č.5).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 5/ZM 8/16.9.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o uzavření pachtovních smluv
na zemědělské pozemky v k.ú. Velký Bor a k.ú. Žíchovec (příloha č. 5).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ZM 8/16.9.2020 bylo schváleno.
Bod č. 6 - Věcná břemena
Předsedající seznámil přítomné se Smlouvou o zřízení věcného břemene č.:PI-014330061757/001 (příloha
č.6). Jedná se o elektrické vedení v lokalitě Obora.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/ZM 8/16.9.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.:PI-014330061757/001 (příloha č. 6).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 8/16.9.2020 bylo schváleno.
Bod č. 7 - Prodej pozemku KN 88 v k. ú. Velký Bor
Předsedající seznámil přítomné s žádostí (příloha č.7) o koupi částí pozemku KN 88 v k.ú. Velký Bor
(ostatní plocha, ostatní komunikace, 314 m2). Pozemek je přístupný pouze ze sousedních pozemků žadatelů,
kteří žádají o odprodej. Pozemek je v současné době z části zarostlý náletem. Jde o část již neexistující

cesty, kterou mohou využít, s ohledem na přístup, pouze vlastníci sousedních pozemků. Předsedající
navrhuje prodej pozemku.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 7/ZM 8/16.9.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zveřejnění záměru na prodej částí pozemku KN
88 v k.ú. Velký Bor dle grafické přílohy č. 8 za cenu 55,- Kč/m2. Náklady na dělení pozemku, vyhotovení
kupních smluv a vkladu do KN hradí kupující.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/ZM 8/16.9.2020 bylo schváleno.
Bod č. 8 – Prodej pozemku KN 372/1 v k. ú. Velký Bor
Předsedající navrhuje opětovně zveřejnit záměr na prodej výše uvedeného stavebního pozemku. Poslední
zveřejněný záměr byl s možností podání žádosti o koupi do 31.8.2020. Zveřejnit za stávajících podmínek
bez termínu pro podání. Žádost pak schválit prvnímu žadateli.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 8/ZM 8/16.9.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku 372/1 v
k.ú. Velký Bor. Cena 300,- Kč/m2 bez DPH. Náklady na vypracování kupní smlouvy hradí městys.
Náklady na vklad do KN hradí kupující.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/ZM 8/16.9.2020 bylo schváleno.
Bod č. 9 – Stavební akce městyse
Předsedající seznámil přítomné s průběhem stavebních akcí městyse od počátku prázdnin, kdy se konalo
poslední zasedání zastupitelstva.
Probíhá rekonstrukce 1. stupně ZŠ, kde vzniknou v podkroví 3 nové speciální učebny. Práce probíhají
v souladu s harmonogramem. V tomto týdnu bude zahájeno řízení o předčasném užívání stavby pro část
objektu (1. patro staré školy). Začátkem prázdnin byl předán a zkolaudován objekt obecního hostince a
komunitního centra. Proběhla rekonstrukce školní kuchyně včetně dodávek kuchyňského zařízení. Před
dokončením je kompletní rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně. Probíhá kompletní rekonstrukce VO
v Žíchovci. Dokončena rekonstrukce části sběrného dvora včetně dodávek vybavení. Ukončena
kompletní rekonstrukce bytu v č.p. 95 (Strunkovice). Započata výstavba 2 podkrovních bytových
jednotek v č.p. 95 (Strunkovice).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 9/ZM 8/16.9.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o průběhu stavebních prací
městyse.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/ZM 8/16.9.2020 bylo schváleno.
Bod č. 10 – Dotace
Předsedající seznámil přítomné s aktuálním stavem žádostí o dotace podané městysem. Jde o aktuality
za období od posledního zasedání Zastupitelstva.
Městys obdržel dotace na:
- „Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve školní kuchyni ZŠ
-

Strunkovice nad Blanicí“ (70% dotace)
„Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v kině Strunkovice
nad Blanicí“ (70% dotace)
„Žíchovec – kabel veřejného osvětlení“ (80% dotace)
„Strunkovice nad Blanicí č.p. 95, půdní vestavba 2 byt. jednotek“ (90% dotace)
„Dopravní automobil pro SDH Šipoun“ (Dotace na rok 2021, 450 000,- Kč od
Ministerstva vnitra, bude se dále žádat o dotaci na JčK)

Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 10/ZM 8/16.9.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o stavu podaných žádostí o
dotace.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/ZM 8/16.9.2020 bylo schváleno.
Předsedající dále informoval přítomné o žádosti dodavatele dopravního automobilu pro SDH
Strunkovice o prodloužení termínu dodávky (příloha č. 9) a vyjádření Ministerstva vnitra (poskytovatele
dotace), který s prodloužením termínu souhlasí. Z tohoto důvodu byl zastupitelům předložen návrh
dodatku č.1 kupní smlouvy (příloha č.10) na dodávku dopravního automobilu s přívěsem.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 11/ZM 8/16.9.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy (příloha č. 10).
b) Pověřuje starostu městyse uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy (příloha č. 10).
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/ZM 8/16.9.2020 bylo schváleno.
Bod č. 11 - Dostupnost zdravotní péče
Po změně majitele zdravotního střediska ve Strunkovicích došlo ze strany nového vlastníka k ukončení
stávajících nájemních smluv dětské a obvodní lékařky. Nové nájemní smlouvy pak navyšují nájemné a
zejména zálohy za spotřebované energie. V souvislosti s tím se obě lékařky obrátily na zastupitelstvo
s žádostí o finanční příspěvek (příloha č.11 a 12) na nájem a provoz ordinací.
Zároveň stávající vlastníci nechají do konce listopadu vyhotovit znalecký odhad na objekt zdravotního
střediska a nabídnou jej městysu k odkoupení. Předpokládaný prodej, ať již městysu nebo dalšímu zájemci,
vlastníci předpokládají do srpna či září 2021.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost sdělit své
stanovisko. Místostarosta informoval o předpokladu snížení nákladů za energie při změně stávajícího tarifu
v objektu zdravotního střediska. Tím dojde ke snížení záloh na energie. Starosta informoval, že žádosti o
příspěvek na nájem a provoz ordinací na rok 2021 se týkají období leden až srpen. Po diskusi se přítomní
shodli na příspěvku ve výši nákladů na nájem a paušální částky na energie ve výši 1 500,- Kč.
Návrh usnesení č. 12/ZM 8/16.9.2020:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje pro rok 2021 MUDr. Mileně Voldřichové finanční dar na provoz dětské ordinace ve
Strunkovicích nad Blanicí č.p. 63 ve výši 6000,- Kč měsíčně na období leden – srpen.
b) Schvaluje pro rok 2021 MUDr. Anně Vávrové finanční dar na provoz obvodní ordinace ve
Strunkovicích nad Blanicí č.p. 63 ve výši 8000,- Kč měsíčně na období leden – srpen.
c) Schvaluje pro rok 2020 MUDr. Anně Vávrové finanční dar na provoz obvodní ordinace ve
Strunkovicích nad Blanicí č.p. 63 ve výši 10000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/ZM 8/16.9.2020 bylo schváleno.
Bod č. 12 - Diskuse

-

Příští zasedání Zastupitelstva městyse se uskuteční ve středu 21.10.2020 od 18:30 hod.
Ukládání odpadků mimo popelnice Strunkovice n. Bl. u čp. 293 a 297 (J. Máčl)
Možnost platby za družinu bezhotovostně (M. Šandová).
Parkování u hasičárny a Na Hořicích (I. Novotný).
Rozbité dětské prvky, lavičky a odpadky – sportovní areál (I. Novotný).
Podání vysvětlení k uzavření smlouvy s firmou Vanik s.r.o. po konání zastupitelstva ze dne
24.6.2020, kdy zastupitelstvo vzalo na vědomí uzavření smlouvy s jediným zájemcem o
pronájem hostince panem V. Šimkem z Prachatic. Proč vzniklo uzavření nájemní smlouvy
Vanik s.r.o. 9.7.2020 bez vědomí zastupitelstva? Návrh na další řešení vzniklé situace bude
podán MVDr. J. Starým, Ph.D., do dalšího zasedání Zastupitelstva pro nesoulad výkonu
funkce zastupitele městyse a předsedy Finančního výboru pana Mikuláše Richtera coby
spolunájemce obecního hostince. (J. Starý)

Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 16.9.2020 ve 21:15 hodin.
Zápis byl pořízen 16.9.2020.
Zapsal: Ing. Karel Matějka, starosta.
Ověřovatelé:
Mgr. Vladimír Trávníček

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

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

