Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl.
č. 2 / 2021 ze dne 17.03.2021
Místo, datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl.,
17.03.2021 v 18:30 hodin
Přítomni:

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

Omluveni:

0

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 11, omluveno 0, neomluveno 0).
Bod č. 1 - Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající určil ověřovateli zápisu Ing. Václava Kozlera a Ing. Ivo Novotného.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/ZM 2/17.03.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje za ověřovatele zápisu
Ing. Václava Kozlera a Ing. Ivo Novotného.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/ZM 2/17.03.2021 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.
Zastupitel Ing. Jiří Petrášek navrhl doplnit do programu tyto body:
- Požadavky na opravy v malém Boru
Starosta městyse navrhl doplnit do programu tyto body:
- Smlouva o zřízení věcného břemene
Návrh usnesení č. 2/ZM 2/17.03.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje doplnění těchto bodů do program
zasedání:
- Požadavky na opravy v Malém Boru
- Smlouva o zřízení věcného břemene
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/ZM 2/17.03.2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/ZM 2/17.03.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu

Kontrola plnění usnesení
Rozpočtová opatření
Prodej pozemku KN 372/1 v k.ú. Velký Bor
Prodej části pozemku KN 374/15 v k.ú. Velký Bor
Prodej pozemku KN 567/3 v k.ú. Svojnice
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Výběrové řízení pro akci „Rekonstrukce budovy úřadu městyse“
Výběrové řízení pro akci „Obnova vodovodního řadu – nám. B. Havlasy,
Strunkovice n. Bl.“
11) Stavební akce městyse
12) Dotace
13) Aktualizace požárně bezpečnostních opatření v DPS Strunkovice
14) Odkup zdravotního střediska
15) Smlouva o zřízení věcného břemene
16) Požadavky na opravy v Malém Boru
17) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/ZM 2/17.03.2021 bylo schváleno.
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Bod č. 3 - Kontrola plnění usnesení
Předsedající seznámil přítomné s plněním usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.2.2021.
- Rozpočtová opatření č. 21/2020 - 24/2020: Zveřejněny na úřední desce městyse, přílohou
zápisu ze zasedání zastupitelstva, originály uloženy v účetních dokladech městyse.
- Schválený prodej pozemku KN 559/6 v k.ú. Velký Bor byl uskutečněn. Podepsána smlouva,
vloženo do KN, platba uhrazena.
- 24.2.2021 se uskutečnilo místní šetření týkající se možného prodeje pozemku parc. č. 567/3
v k.ú. Svojnice.
- O schválení „Účetní závěrky ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí k 31.12.2020“, včetně rozdělení
výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Strunkovice n. Bl. za rok 2020 do fondů byla zřizovaná organizace
vyrozuměna.
- Smlouva o smlouvě budoucí o náhradě za rušenou část vodního díla č. PVL – 1726/2020/SML
byla uzavřena.
- O udělení souhlasu k převodu pozemku parc. č. 1219/20 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí byl
vlastník pozemku informován. Za tímto účelem s ním byl podepsán dodatek ke kupní smlouvě,
kterým se prodlužuje doba stanovená pro splnění závazku vybudovat stavbu rodinného domu na
výše uvedeném pozemku ujednaná dle článku V. odst. 1 písm. a) kupní smlouvy.
- Schválená Směrnice Městyse Strunkovice nad Blanicí č. 02/2021, kterou se stanovuje
poskytování stravenkového paušálu a podmínky stravování v jídelně ZŠ a MŠ Strunkovice n. Bl. je
přílohou zápisu ze zasedání Zastupitelstva. Originál uložen na ÚM.
- Schválená Směrnice Městyse Strunkovice nad Blanicí č. 01/2021 O zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu je přílohou zápisu ze zasedání Zastupitelstva. Originál uložen na ÚM.
- V souvislosti s řešením dělení pozemků v areálu pily ve Strunkovicích nad Blanicí bylo
písemně předáno právnímu zástupci ZEMPO-VOS a.s. stanovisko Zastupitelstva městyse včetně
návrhu na dělení těchto pozemků. Zatím bez odezvy.
- V souvislosti s výkonem přezkumu hospodaření městyse došlo k uzavření „Smlouvy o
vykonání přezkoumání hospodaření městyse“ s Ing. Jiřím Tinkou (IČ: 15794300). Podána
výpověď a ukončení smluvního vztahu na přezkum hospodaření městyse Strunkovice nad Blanicí
s firmou ECO – ECONOMIC A COMMERCIAL OFFICE s.r.o, (IČ: 63907828) ke dni 1.3.2021.
O výše uvedených skutečnostech byli zúčastněné strany včetně Krajského úřadu Jihočeského kraje
písemně informovány.
- O neschválení přidělení příspěvku z rozpočtu městyse na rok 2021 pro Portus Prachatice, o.p.s.
a Oblastní spolek ČČK Prachatice byli žadatelé písemně informováni.

- 10. března 2021 se městys vyvěšením tibetské vlajky na budově ÚM připojil k mezinárodní
kampani Vlajka pro Tibet.
- Informace a plnění úkolů souvisejících s odkupem zdravotního střediska budou podány v bodě
„Odkup zdravotního střediska“ dnešního zasedání Zastupitelstva.
- Podána žádost o dotaci z GP Jihočeského kraje „Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí
Jihočeského kraje“ (Opatření první, Pořízení věcných prostředků a opravy techniky) na pořízení
motorové pily pro SDH Strunkovice.
- Na posledním zasedání Zastupitelstva bylo schváleno podání žádosti o dotaci z grantového
programu MF ČR „298D23-Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské
vybavenosti“ na tyto akce: Rekonstrukce tělocvičny. Rekonstrukce budovy úřadu městyse a ZŠ.
Ulice Protivecká – veřejné osvětlení. Ulice Protivecká – chodník – 1. etapa. ZŠ a MŠ Strunkovice
– školní dvůr, chodníky, cesty a veřejné prostranství včetně VO ve školním areálu. V rámci právě
vyhlášeného programu 29822 MF ČR lze žádat o dotace pouze na areál ZŠ a MŠ. Více v bodě
„Dotace“ dnešního jednání.
- Uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PI-014330067640/001. Velký Bor kabel NN,
obec – přívod elektrické energie do hasičské zbrojnice.
- Na základě požadavku J. Brycha v bodě „Diskuse“. Místní šetření dne 24.2.2021 za účasti J.
Brych, starosta, místostarosta, P. Šanda. Dohodnuta oprava přejezdu u p. Brycha, zrealizuje
P. Šanda. Až to umožní počasí (podmáčená stoka a louky kolem) dojde v délce cca 30 m od
propustku k vyčištění stoky a odstranění náletu. Zpracována cenová nabídka na revitalizaci
návesních prostor Svojnice a Protivec. Před podpisem SoD.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/ZM 2/17.03.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o plnění usnesení ze
zasedání zastupitelstva konaného dne 17.2.2021.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/ZM 2/17.03.2021 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Rozpočtová opatření
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č.1/2020 a 2/2021 (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 2/17.03.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí rozpočtová
opatření č. 1/2021 a 2/2021 (příloha č. 1 a 2).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/ZM 2/17.03.2021 bylo schváleno.
Bod č. 5 - Prodej pozemku KN 372/1 v k.ú. Velký Bor
Předsedající seznámil přítomné se žádostí o odkup výše uvedeného pozemku (příloha č.3).
Schválený záměr prodeje byl 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 2/17.03.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje prodej pozemku KN 372/1 v k.ú. Velký
Bor Tereze Peckové (Nová 256, Strunkovice nad Blanicí) a Michalu Kalickému (Strunkovice
nad Blanicí 274).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/ZM 2/17.03.2021 bylo schváleno.

Bod č. 6 - Prodej části pozemku KN 374/15 v k.ú. Velký Bor
Pozemek KN 374/15 k.ú. Velký Bor, výměra 533 m2, druh pozemku – ostatní plocha. Předsedající
seznámil přítomné se žádostí o odkup části tohoto pozemku o velikosti cca 170 m2 (příloha č.4).
Žádost podali stejní žadatelé jako o pozemek KN 372/1. Chtějí tak zvětšit stavební pozemek a
zajistit lepší přístup na pozemek 372/1 ze sousední komunikace. Předsedající navrhuje zveřejnit
záměr prodeje. Cena 300 Kč / 1m2 bez DPH. Náklady na oddělení pozemku, vyhotovení kupní
smlouvy a vklad do KN hradí kupující.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 7/ZM 2/17.03.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zveřejnění záměru na prodej části
pozemku 374/15 v k.ú. Velký Bor. Cena 300 Kč/1m2 bez DPH. Náklady na oddělení pozemku,
vyhotovení kupní smlouvy a vklad do KN hradí kupující.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/ZM 2/17.03.2021 bylo schváleno.
Bod č. 7 - Žádost o koupi pozemku KN 567/3 v k.ú. Svojnice
Na základě žádosti o koupi výše uvedeného pozemku projednávané na minulém zasedání
zastupitelstva bylo rozhodnuto provést v dané lokalitě místní šetření. To se za účasti žadatele a
některých zastupitelů uskutečnilo 24.2.2021. Ze šetření nebylo patrné, kde přesně pozemek KN
567/3 (ostatní plocha, 1072 m2) končí a zda nezasahuje do stokového systému přilehlé
komunikace. To bylo ve spolupráci s pozemkovým úřadem následně prověřeno a vyloučeno.
Předsedající navrhuje zveřejnění záměru na prodej za cenu 55 Kč /m2. Náklady na vyhotovení
kupní smlouvy a vklad do KN hradí kupující.
Z místního šetření dále vyplynulo, že žadatel neoprávněně zaplotil sousední pozemek KN
266/2 k.ú. Svojnice (druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace) ve
vlastnictví 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 č. 8/ZM 2/17.03.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku
567/3 v k.ú. Svojnice za cenu 55 Kč/m2. Náklady na vypracování kupní smlouvy a vklad do KN
hradí kupující.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 2 (J. Starý, J. Pártl) Zdrželi se 1 (A. Stará)
Usnesení č. 8/ZM 2/17.03.2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9/ZM 2/17.03.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí pověřuje starostu zajištěním zpřístupnění cesty
na pozemku 266/2 k.ú. Svojnice.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/ZM 2/17.03.2021 bylo schváleno.
Bod č. 8 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Předsedající seznámil přítomné se smlouvou č.:PI-001030061141/001-UNES o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene (příloha č. 5).
Týká se přívodu elektrického kabelu k pozemku 664/7 v k.ú. Strunkovice nad Blanicí.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 10/ZM 2/17.03.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření smlouvy
č.:PI-001030061141/001-UNES o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (příloha č. 5).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/ZM 2/17.03.2021 bylo schváleno.

Bod č. 9 – Výběrové řízení pro akci „Rekonstrukce budovy úřadu městyse“
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce budovy úřadu městyse“ viz. Protokol o jednání komise pro otevírání obálek a
posouzení a vyhodnocení nabídek (příloha č. 6). Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka
firmy Sid.pt. spol. s r.o. (Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice), 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 2/17.03.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o průběhu VŘ „Rekonstrukce budovy úřadu městyse“.
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 „Rekonstrukce budovy úřadu
městyse“ s firmou Sid.pt. spol. s r.o. (Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/ZM 2/17.03.2021 bylo schváleno.
Bod č. 10 – Výběrové řízení pro akci „Obnova vodovodního řadu – nám. B. Havlasy,
Strunkovice n. Bl.“
Předsedající seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu
„Obnova vodovodního řadu – nám. B. Havlasy, Strunkovice n. Bl.“ viz. Protokol o jednání komise
pro otevírání obálek a posouzení a vyhodnocení nabídek (příloha č. 7). Jako nejvýhodnější byla
vyhodnocena nabídka firmy Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o. (Konopiště 45, 384 22 Vlachovo
Březí), 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. 12/ZM 2/17.03.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o průběhu VŘ „Obnova vodovodního řadu – nám. B. Havlasy,
Strunkovice n. Bl.“.
b) Souhlasí s přidělením zakázky společnosti Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o. (Konopiště 45,
384 22 Vlachovo Březí).
c) Ukládá starostovi městyse uzavřít smlouvu o dílo na akci „Obnova vodovodního řadu –
nám. B. Havlasy, Strunkovice n. Bl.“ s firmou Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o.
(Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/ZM 2/17.03.2021 bylo schváleno.
Bod č. 11 - Stavební akce městyse
Předsedající seznámil přítomné s probíhajícími a připravovanými stavebními akcemi městyse.
Podkrovní učebny na 1. stupni ZŠ probíhají dle harmonogramu. Probíhá pokládka podlah. Do
konce března bude vypsáno VŘ na vybavení učeben. Pokračuje půdní vestavba 2 bytů.
V souvislosti s přeložkou vzdušného vedení elektrického rozvodu do země v ul. Protivecká zde
dojde ke zrušení stávajícího VO. Doplněna PD k VŘ tak, aby v dané lokalitě došlo ke kompletní
rekonstrukci VO. Do konce března bude vypsáno VŘ. S firmou Sid.pt. spol. s r.o. byla potvrzena
objednávka na „Zateplení zbývajících 2 stěn kina“ a „1.NP bytového domu č.p. 95, Strunkovice“.
Probíhají objednávky na drobné práce (veřejná zeleň, opravy a nátěry dětských herních prvků a
laviček, elektro rozvody hasičárna V. Bor, výroba hasičského sušáku Protivec, výměna WC
v chatkách ATC Žíchovec…).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 13/ZM 2/17.03.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere na vědomí informaci o přípravě a
průběhu stavebních akcí městyse.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/ZM 2/17.03.2021 bylo schváleno.
Bod č. 12 - Dotace
Předsedající seznámil přítomné s aktuálním stavem podaných dotací a s aktuálními dotačními
výzvami, které může městys použít pro realizaci plánovaných stavebních akcí.
Městys obdržel oznámení o zamítnutí žádosti o grant na revitalizaci fary z EHP a Norských
fondů.
Žádosti, které byly podané v rámci dotačního titulu MMR „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“ výzev pro rok 2021, jsou aktuálně hodnocené. Předpokládaný a nejzazší termín
vyhodnocení je konec měsíce dubna t.r. (Tělocvična, hřiště, MK V. Bor, rekonstrukce ÚM).
Granty JčK. Vyhlášení výsledků do konce května 2021 (POV, VHI, SDH).
Aktuálně vyhlášené dotace z MF ČR.
„Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti
obcí“. Na minulém zasedání Zastupitelstva jsme projednávali, pokud to pravidla umožní, podání
žádosti z tohoto dotačního programu na: ZŠ a MŠ Strunkovice – školní dvůr, chodníky, cesty a
veřejné prostranství včetně VO ve školním areálu.
„Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury“. Lze užít na opravy a modernizaci
bytových objektů. Dotace ve výši 90% způsobilých výdajů, podání do 19.4.2021, realizace do
konce roku 2021. Šlo by využít na zateplení DNB (Strunkovice č.p. 293 a 297) a opravy s tím
související.
MAS Šumavsko plánuje na začátek dubna vyhlásit 7. výzvu do PRV (veřejné prostory, ZŠ a MŠ,
hasičské zbrojnice, kulturní památky…). 80 % dotace, alokace 14. mil. Kč. Lze využít na
„Revitalizaci zahrady ZŠ a MŠ“.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 14/ZM 2/17.03.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu 298D2230 - Podpora výstavby a obnovy
komunální infrastruktury na realizaci akce „Oprava a modernizace bytových domů
Strunkovice n. Bl. čp. 297 a 293“.
b) Schvaluje zajištění odpovídajících finančních prostředků z rozpočtu městyse na
dofinancování výše uvedené akce.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/ZM 2/17.03.2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 15/ZM 2/17.03.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu 298D2280 - Podpora obnovy a rozvoje
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí na realizaci akce
„Dvůr ZŠ a MŠ“.
b) Schvaluje zajištění odpovídajících finančních prostředků z rozpočtu městyse na
dofinancování výše uvedené akce.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/ZM 2/17.03.2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 16/ZM 2/17.03.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí pověřuje starostu, do příštího zasedání
Zastupitelstva, přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace zahrady ZŠ
a MŠ“.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/ZM 2/17.03.2021 bylo schváleno.
Bod č. 13 – Aktualizace požárně bezpečnostních opatření v DPS Strunkovice
Z důvodu novely zákona o požární bezpečnosti nechal městys zpracovat novou dokumentaci
zdolávání požáru (DZP) pro objekt domu s pečovatelskou službou (DPS) Strunkovice nad Blanicí.
Tato DZP je podmínkou k uzavření nových smluv s HZS JčK a SPH Elektro s.r.o., o připojení
elektrické požární signalizace (EPS) k pultu centralizované ochrany (PCO) pomocí zařízení
dálkového přenosu (ZDP).
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 17/ZM 2/17.03.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Schvaluje uzavření Smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult
centralizované ochrany pomocí zařízení dálkového přenosu (příloha č. 8).
b) Schvaluje uzavření Smlouvy o střežení elektrické požární signalizace na pultu
centralizované ochrany, připojené pomocí zařízení dálkového přenosu a servisu ZDP
(příloha č. 9).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 17/ZM 2/17.03.2021 bylo schváleno.
Bod č. 14 – Odkup zdravotního střediska
V souladu s přijatým usnesením č. 19/ZM 1/17.02.2021 předsedající informoval o krocích
k zajištění financování koupě objektu zdravotního střediska (ZS) ve Strunkovicích nad Blanicí.
Na základě jednání s ČS a.s. byly předány podklady pro přípravu úvěrové smlouvy tak, aby
tato mohla být projednána a schválena na zasedání zastupitelstva v měsíci dubnu. S ohledem na to,
že zatím není zajištěn jiný zdroj financování, je úvěrová smlouva na koupi objektu ZS koncipována
tak, aby kryla koupi v plné výši. Úvěr bude uhrazen do dvou let, první splátka ve výši 50 % úvěru
v roce 2022. Možnost předčasného splacení bez finančních sankcí. V případě získání jiných
finančních zdrojů na koupi ZS dojde ke změně úvěrové smlouvy (před jejím podpisem), nebo
následně nedočerpání úvěru (bez finančních sankcí).
Městys nechal vypracovat vlastní znalecký posudek (příloha č. 10) na objekt ZS. Ten je
nutný k podání žádosti o finanční prostředky z krajského investičního fondu (KIF) Jihočeského
kraje. Předsedající navrhuje, v souladu s podmínkami KIF, podat žádost o finanční prostředky na
koupi ZS.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 18/ZM 2/17.03.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí:
a) Bere na vědomí informaci o financování odkupu zdravotního střediska.
b) Schvaluje podání žádosti o finanční prostředky z Krajského investičního fondu
Jihočeského kraje ve výši 2 mil. Kč na koupi zdravotního střediska ve Strunkovicích nad
Blanicí.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/ZM 2/17.03.2021 bylo schváleno.
Bod č. 15 - Smlouva o zřízení věcného břemene:
Předsedající seznámil přítomné se Smlouvou o zřízení věcného břemene č.: PI-014330067639/001
(příloha č. 11). Navazuje na již schválenou smlouvu o smlouvě budoucí. Řeší akci „Žíchovec –
Rekonstrukce sítě NN“.
Před hlasováním o návrhu předsedajícího byla dána zastupitelům i přítomným občanům možnost
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 19/ZM 2/17.03.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č.: PI-014330067639/001 (příloha č. 11).
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/ZM 2/17.03.2021 bylo schváleno.
Bod č. 16 - Požadavky na opravy v Malém Boru
Ing. Jiří Petrášek přednesl požadavky na: Opravu MK v Malém Boru, drobné opravy kapličky
(výměna poškozené střešní krytiny, oprava a výmalba fasády) v Malém Boru a instalaci vhodných
„vývěsek“ na dveře kapliček pro umístění smutečních oznámení.
Ing. V. Kozler přislíbil zajistit návrh vhodného řešení „vývěsek“ na dveře kapliček. Ing. J. Petrášek
zajistí od OV zájem o takovéto „vývěsky“ na kapličky.
Oprava kapličky v Malém Boru bude do prázdnin provedena.
Zaměstnanci městyse zajistí v co nejkratším termínu vyspravení MK Malý Bor recyklátem.
Předseda Komise pro osady informuje o nevhodném vypouštění dešťové vody na MK a zajistí
svolání OV a obyvatel M. Boru (do konce září) tak, aby došlo k rozhodnutí, kdy a v jakém rozsahu
realizovat opravu této MK. Akci koordinovat s uložením elektrického vedení do země a projektem
nového VO.
Návrh usnesení č. 20/ZM 2/17.03.2021:
Zastupitelstvo městyse Strunkovice nad Blanicí bere výše uvedené informace na vědomí a s
úkoly souhlasí.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/ZM 2/17.03.2021 bylo schváleno.
Bod č. 17 - Diskuse
- Příští zasedání Zastupitelstva městyse se uskuteční ve středu 14. dubna 2021 od 18:30 hod.
- Zrcadlo dopravní na škole – seřídit. (V. Trávníček)
- Vyčistit stoky V. Bor. (J. Petrášek)
- Požádat povodí Vltavy o prořezávky kolem Zlatého potoka v Protivci. (J. Petrášek)
- Vyjádření k umístění názvů ulic – dodá V. Kozler. (starosta)
Zasedání zastupitelstva ukončil předsedající 17.03.2021 ve 20:30 hodin.
Zápis byl pořízen 17.03.2021.
Zapsal: Ing. Karel Matějka, starosta.
Ověřovatelé:
Ing. Václav Kozler

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

Ing. Ivo Novotný

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

