Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 6 / 2021 ze dne 23.06.2021
Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
23.06.2021 v 18:30 hodin
Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. A. Stará, Ph.D., M. Richter

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 Mgr. Vladimíra Trávníčka a Ing. Václava Kozlera.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/ZM 6/23.06.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu
Mgr. Vladimíra Trávníčka a Ing. Václava Kozlera.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/ZM 6/23.06.2021 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 6/23.06.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Rozpočtová opatření
5) Výjimka z počtu žáků pro ZŠ a MŠ Strunkovice
6) Směna částí pozemků 454 a 1306/1 k.ú. Strunkovice nad Blanicí
7) Prodej části pozemku 168/1 k.ú. Strunkovice nad Blanicí
8) Kontrolní výbor - zápis z kontroly
9) Finanční výbor - zápis z kontroly
10) Dodatek ke SoD pro akci „Rekonstrukce budovy ÚM Strunkovice n. Bl.“
11) Výběrové řízení na pořízení dopravního automobilu pro JPO Šipoun
12) Stavební akce městyse
13) Dotace
14) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 6/23.06.2021 bylo schváleno.
Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 19.5.2021.
- Rozpočtové opatření č. 4/2021: Zveřejněno na úřední desce městyse, přílohou zápisu ze
zasedání zastupitelstva, originály uloženy v účetních dokladech městyse.
- O schválení Závěrečný účet městyse k 31.12.2020 a vyslovení souhlas s celoročním
hospodařením městyse byl písemně informován KÚ JčK.
- O jmenování člena Školské rady ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí pro funkční období 2021 –
2024 zřizovatel písemně informoval vedení ZŠ a MŠ.
- Byla uzavřena smlouva o dílo na část prací (rozsah S01) zakázky „Rekonstrukce budovy úřadu
městyse a ZŠ Strunkovice nad Blanicí“.
O neschválení využitím předkupního práva na nemovitost č.p. 54 ve Strunkovicích nad
Blanicí včetně st. p. 157/1 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí byl vlastník nemovitostí písemně
informován.
- Na úřední desce byl zveřejněn záměr na prodej části (cca 24 m2) pozemku 168/1 v k.ú.
Strunkovice nad Blanicí.
- Na úřední desce byl zveřejněn záměr na směnu části (99 m2) pozemku 1306/1 (ostatní plocha)
v k.ú. Strunkovice nad Blanicí za část (67 m2) pozemku 454 (zahrada) v k.ú. Strunkovice nad
Blanicí.
- Byl schválen prodej částí pozemků 897/1 k.ú. Strunkovice nad Blanicí. V současné době se
vyhotovují oddělovací GP a následovat bude vypracování kupních smluv.
- Byl uskutečněn nákup energií na burze na následující roky 2023 a 2024. Dodavatelem pro toto
období zůstává stávající dodavatel.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/ZM 6/23.06.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva konaného dne 19.05.2021.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 6/23.06.2021 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Rozpočtová opatření
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.5/2021 (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 6/23.06.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 5/2021 (příloha č. 1).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 6/23.06.2021 bylo schváleno.
Bod č. 5 - Výjimka z počtu žáků pro ZŠ a MŠ Strunkovice
Předsedající seznámil přítomné s žádostí o povolení výjimky z počtu žáků pro ZŠ a MŠ
Strunkovice na školní rok 2021/2022 (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 6/23.06.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí podle § 23 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění,
schvaluje udělení výjimky z průměrného počtu žáků ve třídě v Základní škole a z maximálního
počtu dětí v Mateřské škole Strunkovice nad Blanicí na školní rok 2021/2022.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 2 (J. Petrášek, V. Trávníček)
Usnesení č. 5/ZM 6/23.06.2021 bylo schváleno.
Bod č. 6 - Směna částí pozemků 454 a 1306/1 k.ú. Strunkovice nad Blanicí
Záměr směny byl schválen Zastupitelstvem a zveřejněn na úřední desce.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 6/ZM 6/23.06.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje směnu pozemku parc. č. 1306/7
(oddělená část pozemku 1306/1) v k.ú. Strunkovice nad Blanicí ve vlastnictví městyse
Strunkovice nad Blanicí za pozemek parc. č. 454 díl a (oddělená část pozemku 454) v k.ú.
Strunkovice nad Blanicí ve vlastnictví pana Jaroslava Pártla (Strunkovice nad Blanicí č.p. 294).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 6/23.06.2021 bylo schváleno.
Bod č. 7 - Prodej části pozemku 168/1 k.ú. Strunkovice nad Blanicí
Záměr prodeje byl schválen Zastupitelstvem a zveřejněn na úřední desce. Žádost o koupi pozemku
podali společně pan František Študent (Podle Náhonu 3293/53, Praha 4) a pan Jaroslav Študent
(Sládkovičova 1306/1, Praha 4).
Předsedající dal přítomným možnost k vyjádření a dotazům. Žádné dotazy, návrhy ani připomínky
nebyly vzneseny.
Návrh usnesení č. 7/ZM 6/23.06.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje prodej části pozemku 168/1 (cca 24
m2) v k.ú. Strunkovice nad Blanicí panu Františku Študentovi (Podle Náhonu 3293/53, Praha
4) a panu Jaroslavu Študentovi (Sládkovičova 1306/1, Praha 4).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/ZM 6/23.06.2021 bylo schváleno.
Bod č. 8 – Kontrolní výbor - zápis z kontroly
Předsedající seznámil přítomné s Protokolem z Průběžné kontroly Kontrolního výboru městyse
Strunkovice nad Blanicí ze dne 16.6.2021 (příloha č.3). Kontrola se týkala zápisů ze zasedání
městyse za období 10/2020 – 05/2021.
Předsedající dal přítomným možnost k vyjádření a dotazům. Žádné dotazy, návrhy ani připomínky
nebyly vzneseny.
Návrh usnesení č. 8/ZM 6/23.06.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Protokol z Průběžné kontroly
Kontrolního výboru městyse Strunkovice nad Blanicí ze dne 16.6.2021 (příloha č. 3).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/ZM 6/23.06.2021 bylo schváleno.
Bod č. 9 – Finanční výbor - zápis z kontroly
Předsedající seznámil přítomné s Protokolem o výsledku kontroly pokladny městyse Strunkovice
nad Blanicí za období 01.- 31.05.2021 (příloha č. 4). Kontrolu provedl Finanční výbor městyse
Strunkovice nad Blanicí.
Předsedající dal přítomným možnost k vyjádření a dotazům. Žádné dotazy, návrhy ani připomínky
nebyly vzneseny.
Návrh usnesení č. 9/ZM 6/23.06.2021:

Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Protokol o výsledku kontroly pokladny
městyse Strunkovice nad Blanicí za období 01. - 31.05.2021 (příloha č. 4).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/ZM 6/23.06.2021 bylo schváleno.
Bod č. 10 - Dodatek ke SoD pro akci „Rekonstrukce budovy ÚM Strunkovice n. Bl.“
Předsedající seznámil přítomné s Dodatkem č.1 k Závazným smluvním podmínkám č. 202160 pro
akci „Rekonstrukce budovy ÚM Strunkovice n. Bl.“ (příloha č. 5). Dodatek řeší posunutí termínu
dokončení této stavební akce z 30.7.2021 na 30.9.2021. K posunutí termínu dochází v souvislosti
s realizací stavebních prací na zbytku ÚM. Některé stavební práce na sebe navazují a jejich
realizace je podmíněna realizací navazujících prací, nutností průběžného stěhování jednotlivých
místností objektu a zároveň udržením provozu úřadu městyse.
Předsedající dal přítomným možnost k vyjádření a dotazům. Žádné dotazy, návrhy ani připomínky
nebyly vzneseny.
Návrh usnesení č. 10/ZM 6/23.06.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje Dodatek č. 1 k Závazným smluvním
podmínkám č. 202160 pro akci „Rekonstrukce budovy ÚM Strunkovice n. Bl.“ (příloha č. 5).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/ZM 6/23.06.2021 bylo schváleno.
Bod č. 11 - Výběrové řízení na pořízení dopravního automobilu pro JPO Šipoun
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu
„Pořízení nového dopravního automobilu pro JPO V Strunkovice nad Blanicí, místní část Šipoun“
viz. Protokol o otevírání obálek a vyhodnocení nabídek (příloha č. 6).
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy Auto Vinkler s.r.o. (Lannova 2061/8, Praha 1,
provozovna: Hradišťská 2454, 397 01 Písek), se kterou komise doporučuje uzavřít smlouvu.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 11/ZM 6/23.06.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o průběhu VŘ „Pořízení nového dopravního automobilu
pro JPO V Strunkovice nad Blanicí, místní část Šipoun“.
b) Souhlasí s přidělením zakázky firmě Auto Vinkler s.r.o. (Lannova 2061/8, Praha 1,
provozovna: Hradišťská 2454, 397 01 Písek).
c) Ukládá starostovi městyse uzavřít smlouvu o dílo na akci „Pořízení nového
dopravního automobilu pro JPO V Strunkovice nad Blanicí, místní část Šipoun“
s firmou Auto Vinkler s.r.o. (Lannova 2061/8, Praha 1, provozovna: Hradišťská
2454, 397 01 Písek).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/ZM 6/23.06.2021 bylo schváleno.
Bod č. 12 – Stavební akce městyse
Bez dotací a jen z finančních prostředků městyse se realizují či budou v průběhu roku realizovat
tyto větší akce:
- Rekonstrukce budovy úřadu městyse Strunkovice n. Bl. (první patro objektu). Práce
započaty.
- Kino (Dokončeno zateplení zbytku obvodového zdiva objektu). Zrealizováno. Zbývá realizovat
bezprostředně navazující drobnější práce (instalace branky za kinem, dodláždění části chodníku,
oprava části dešťové kanalizace, kryt na nasávací objekt vzduchotechniky).
- Zateplení fasády č.p. 95. Bylo zahájeno. Práce budou pokračovat po uložení vzdušného
elektrického vedení do země.
- Veřejné osvětlení v ulici Protivecká. Probíhá společně s přemístěním vzdušného vedení NN

do země.
- Asfaltování částí chodníků po uložení vzdušného vedení NN sítě do země v ul. Protivecká.
Realizace po uložení kabelů do země.
- Oprava části střechy sportovní střelnice. Zrealizováno.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 12/ZM 6/23.06.2021:
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. 12/ZM 6/23.06.2021 bylo schváleno.
Bod č. 13 – Dotace
Předsedající seznámil přítomné s aktuálním stavem žádostí o dotace a realizací akcí financovaných
z dotací.
Díky finanční podpoře z grantů a dotačních programů Jihočeského kraje městys realizuje tyto akce
a projekty:
- Pořízení techniky na údržbu areálu TJ Blaník Strunkovice nad Blanicí (sekačka na
fotbalové hřiště, celk. náklady 83 000,- Kč, dotace z dotačního programu Podpora sportu Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí ve výši 50 000,- Kč). Zrealizováno.
- Pořízení věcných prostředků JSDHO Strunkovice nad Blanicí (nákup motorové pily, celk.
náklady 22 000,- Kč, dotace z dotačního programu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje ve výši 15 000,- kč). Zrealizováno.
- Obnova vodovodního řadu – nám. B. Havlasy, Strunkovice n. Bl. (rekonstrukce
vodovodního řadu, celk. náklady 602 931,- Kč, dotace z dotačního programu Podpora výstavby
a obnovy vodohospodářské infrastruktury ve výši 250 000,- Kč). Chybí doasfaltovat povrch
výkopů, do 31.7.2021
- Rekonstrukce budovy úřadu městyse Strunkovice n. Bl. (rekonstrukce přízemní části
objektu, náklady 901 599,- Kč, dotace z dotačního programu Program obnovy venkova
jihočeského kraje ve výši 250 000,- Kč). Probíhá.
- Nákup budovy zdravotního střediska (celkové náklady 4 mil. Kč, dotace z Krajského
investičního fondu ve výši 2 mil. Kč). Podepsána úvěrová smlouva na dofinancování. Připravuje
se kupní smlouva.
- Pořízení nového dopravního automobilu a hasicího přívěsu pro JPO V Strunkovice nad
Blanicí, místní část Šipoun (pořizovací cena 1 245 832,80 Kč, dotace 300 000,- Kč). Proběhlo
VŘ. Realizace v r. 2022.
Kromě výše uvedených akcí s finanční podporou Jihočeského kraje získal letos městys finanční
prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj. Akce budou realizovány v průběhu letošního roku.
Připravuje se výběrové řízení.
- Rekonstrukce tělocvičny (střecha, podlaha, obklady stěn v tělocvičně KD Strunkovice, dotace
3 494 437,- Kč).
- Veřejné víceúčelové hřiště (nové hřiště za objektem kina ve Strunkovicích, venkovní fitness
prvky a dětská skluzavka, dotace 520 777,- Kč).
Pokračuje se v projektech započatých v r. 2020:
- Oprava školních objektů, Strunkovice nad Blanicí – objekt staré školy, kde do 31.7.2021
budou 3 speciální nové třídy s vybavením. Financováno z IROP. Práce probíhají dle
harmonogramu.
- Strunkovice nad Blanicí č.p. 95, půdní vestavba 2 byt. jednotek. Zrealizováno.
Doposud nebylo rozhodnuto o žádosti městyse o dotaci z MAS Šumavsko na Revitalizaci zahrady
MŠ Strunkovice.

Žádosti o dotace (MMR a MF), které městys podal a kde dotace neobdržel:
- Obnova místních komunikací ve Velkém Boru (k Muškům, ke Steinocherům, u garáží).
- Rekonstrukce budovy úřadu městyse Strunkovice n. Bl. (první patro objektu a fasáda včetně
1. stupně ZŠ).
- Dvůr ZŠ a MŠ (dvůr, chodníky, cesta a zpevněné plochy v areálu II. stupně ZŠ).
- Oprava a modernizace bytových domů Strunkovice n. Bl. č.p. 297 a 293 (zateplení fasády).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 13/ZM 6/23.06.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o žádostech městyse o
dotace.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/ZM 6/23.06.2021 bylo schváleno.
Bod č. 14 - Diskuse
- Příští zasedání Zastupitelstva městyse se uskuteční ve středu 14.07.2021 od 18:30 hod.
- Okresní soud Prachatice nařídil na 18.08.2021 soudní jednání ve věci soudního sporu se
ZEMPO-VOS a.s. ohledně pozemků v areálu pily ve Strunkovicích. (starosta)
- Potřeba prodiskutovat a zveřejnit záměr na pronájem ordinací ve zdravotním středisku
Strunkovice, včetně podmínek nájmu. (starosta)
- Informace o pozvání k návštěvě z partnerské obce Verchnij Bistrij na Ukrajině. (starosta)
- Sečení trávy Velký Bor. (J. Petrášek)
- Naplavené dříví u mostu ve Strunkovicích. (I. Novotný)

Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 23.06.2021 ve 19:50 hodin.
Zápis byl pořízen 23.06.2021.
Zapsal: Ing. Karel Matějka, starosta.
Ověřovatelé:
Mgr. Vladimír Trávníček

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

Ing. Václav Kozler

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

