č.j.: STR - 0520/2018/JaS

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 16.8.2018
Místo konání: Městský úřad Strmilov
Začátek: 18.00 hod.
Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký s místostarostou Martinem Novákem
Přítomni: Milan Berka, ing. Olga Hrbková, Jiří Hronek, Stanislav Jonáček, Jaromír Krátký, Zdeněk
Kubák, Martin Novák, Jaroslava Smejkalová, Jana Správková, Bohumil Souček, Pavel Štěrba, Karel
Urbánek ml.,
Omluven: Tomáš Kučera, Věra Semotánová,
Neomluven: Zdeněk Coufal
Zapisovatelka: Jaroslava Sedláková
1.) Zahájení
Schůzi zahájil místostarosta Martin Novák. Konstatoval, že oznámení o konání zastupitelstva bylo
zveřejněno v souladu se zákonem o obcích dne 13.8.2018, stejný den vyvěšeno na úřední desce a
www stránkách města. Vyhlášeno místním rozhlasem dne 13.8. – 16.8. 2018. Zastupitelé se sešli
v nadpoloviční většině, zastupitelstvo bylo usnášeníschopné. Zápis z minulého zasedání byl
k nahlédnutí v kanceláři městského úřadu. Nebyla vznesena připomínka, proto se považuje za
schválený.

2.) Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky
Volba ověřovatelů zápisu: navrženi Jaroslava Smejkalová, Karel Urbánek ml.
Zapisovatelkou je určena Jaroslava Sedláková.
Návrh na usnesení č. 1: Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje za ověřovatele zápisu z dnešního 27.
zasedání zastupitelstva Jaroslavu Smejkalovou a Karla Urbánka ml.
Pro: Milan Berka, ing. Olga Hrbková, Jiří Hronek, Stanislav Jonáček, Jaromír Krátký, Zdeněk Kubák,
Martin Novák, Jaroslava Smejkalová, Jana Správková, Bohumil Souček, Pavel Štěrba, Karel Urbánek
ml.,


Proti: - - -



Zdržel se:

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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3.) Schválení programu zasedání zastupitelstva

Návrh programu:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky
Schválení programu 27. zasedání zastupitelstva
Kontrola usnesení z minulého 26. zasedání zastupitelstva
Zpráva o činnosti rady města
Výběr dodavatele na akci Oprava povrchu části místní komunikace „U Vodojemu“ ve
Strmilově.
7.) Směna pozemků p.č.102 za p.č. 3985 k.ú. Strmilov
8.) Záměr prodeje dvou částí pozemku p.č.2279 k.ú. Palupín
9.) Smlouva o nájmu nebytových prostor – dílny města od státu
10.) Nařízení Základní škole Strmilov na převod prostředků investičního fondu školy městu na
zateplení haly
11.) Rozpočtové opatření 10/2018
12.) Rozšíření kanalizace a nová ČOV Strmilov – postup prací
13.) Další informace starosty
14.) Diskuse
15.) Závěr

Návrh na usnesení č.2: Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje program 27. zasedání zastupitelstva
tak, jak byl předložen před začátkem zasedání


Pro: Milan Berka, ing. Olga Hrbková, Jiří Hronek, Stanislav Jonáček, Jaromír Krátký, Zdeněk
Kubák, Martin Novák, Jaroslava Smejkalová, Jana Správková, Bohumil Souček, Pavel Štěrba,
Karel Urbánek ml.,



Proti: - - -



Zdržel se: - - -

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4.) Kontrola usnesení z minulého 26. zasedání zastupitelstva
Usnesení byla splněna všechna s výjimkou bodu 7 (neschválení prodeje a schválení záměru směny,
bude na programu dnes - schválení směny v bodě 7).

5.) Zpráva o činnosti rady města
Konala se jedna schůze rady dne 26.7.2018, starosta podal informaci k těmto bodům:
 Rozpočtové opatření č.9 (navýšení příjmů o 700tis.)
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Schválení vnitřní směrnice – Spisový a skartační řád
Interní směrnice ke GDPR – seznámení všech zaměstnanců se směrnicí o ochraně OÚ
doloženo podpisem (náhrada doložek k pracovním smlouvám)
Ředitelka MŠ potvrzena ve funkci na další období 6ti let
Nařízení ředitelce ZŠ – náprava opatření ze zjištění ČŠI
Odkup pozemků pod komunikací v Tyršové ulici – osloveni majitelé
Dodatkem smlouvy o nájmu KD schváleny tyto změny:
o Původní smluvní strana s r.o. se dvěma jednateli zůstává avšak jen s jedním
majitelem (p. Buřič), tento bude investovat do úprav interiéru a město mu svým
dílem pomůže. Úpravy proběhnou do konce prázdnin s cílem vytvořit prostředí
vhodné i pro obecní akce (plesy, maškarní bál MŠ)
Výběr firmy, která provede koncesní řízení na provoz VaK po dokončení díla nové ČOV a
kanalizace. Zvítězila VRV a.s. Praha za cenu 195tis.
Prodej pozemku v k.ú. Palupín – bude na programu zastupitelstva.

6.) Výběr dodavatele na akci Oprava povrchu části místní komunikace „U Vodojemu“ ve Strmilově.
Oprava ulice U Vodojemu je plánovanou akci pro rok 2018, v rozpočtu je na ni vyčleněno 500 tis.,
získaná je dotace 230 tis. Kč od Jihočeského kraje. Do VŘ se přihlásily 4 firmy, rada doporučuje vybrat
firmu Swietelski stavebni s r.o. za nejnižší podanou cenu 773 465,-Kč. Dle interní směrnice je nutné
vybírat ze 4 nabídek, všechny další byly přečteny včetně nabízené ceny.
V diskusi K.Urbánek ml. připomněl, že je potřeba nejdříve zjistit a opravit poruchu kanalizace, která
v ulici pravděpodobně bude, protože se část komunikace pravidelně propadá. Na dotaz ohledně
obrubníků starosta odpověděl, že v projektu se s novými obrubníky i kanály počítá.

Návrh na usnesení č. 3:
Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje jako dodavatele akce „Oprava povrchu části místní
komunikace U Vodojemu ve Strmilově“ firmu SWIETELSKY STAVEBNÍ s.r.o. Jindřichův Hradec za
nejnižší nabídnutou cenu – to je 773.465,- Kč včetně DPH
Pro: Milan Berka, ing. Olga Hrbková, Jiří Hronek, Jaromír Krátký, Zdeněk Kubák, Martin Novák,
Jaroslava Smejkalová, Jana Správková, Pavel Štěrba, Karel Urbánek ml.,
Proti: - - Zdržel se: B. Souček, S. Jonáček
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

7) Směna pozemků p.č.102 za p.č. 3985 k.ú. Strmilov

Na minulém zasedání byl schválen záměr směny. Pro město je směna výhodnější, protože bonita
půdy (typ: orná) je lepší než pozemek města (typ: TTP).
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Návrh na usnesení č. 4
Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje směnu pozemků mezi městem Strmilov, Náměstí 60, 378 53
Strmilov a Marcelou Chramostovou, Náměstí 68, 378 53 Strmilov. Město Strmilov v rámci této směny
přenechává pozemek p.č. 102 v k.ú. Strmilov = 3705 m2 trvalý travní porost a přebírá pozemek p.č.
3985 v k.ú. Strmilov – 3.144 m2 orná půda. Směna pozemků je bez vzájemné finanční náhrady.



Pro: Milan Berka, ing. Olga Hrbková, Jiří Hronek, Stanislav Jonáček, Jaromír Krátký, Zdeněk
Kubák, Martin Novák, Jaroslava Smejkalová, Jana Správková, Bohumil Souček, Pavel Štěrba,
Karel Urbánek ml.,



Proti: - - -



Zdržel se: - - -

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

8. Záměr prodeje dvou částí pozemku p.č.2279 k.ú. Palupín
Rada odprodej doporučuje, jedná se o části pozemku (50m2 a 25m2) přilehlé k domům na st.31 a
st.30. Diskuse se vedla ohledně viditelnosti při případném oplocení (přípustný jen nízký plot).

Návrh na usnesení č. 5: Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje záměr prodeje dvou částí pozemku
p.č. 2279 v k.ú. Palupín k domům



Pro: Milan Berka, ing. Olga Hrbková, Jiří Hronek, Stanislav Jonáček, Jaromír Krátký, Zdeněk
Kubák, Martin Novák, Jaroslava Smejkalová, Jana Správková, Bohumil Souček, Pavel Štěrba,
Karel Urbánek ml.,



Proti: - - -



Zdržel se: - - -

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

9. Smlouva o nájmu nebytových prostor – dílny města od státu
Dílny obce (dříve hasičárna) využívají budovu v majetku státu (zastupuje ÚZSVM), nájemní smlouva
koncem roku 2017 uplynula a navržen je zvýšený nájem od 2018 do 2025 ve výši 44 760,- ročně.
Starosta informoval o aktuální situaci a možnostech, které obec má, pokud nájem na další období
neuzavře za nabízených podmínek. Z jednání s ředitelem ÚZSVM v J.Hradci, kterého se účastnil
starosta i místostarosta, vyplynulo, že
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 zhodnocení budovy nemá na výši nájmu vliv (naopak bylo investováno do cizího majetku bez
souhlasu majitele)
 odprodej je možný avšak pravděpodobná je aukce budovy a tržní cena
 při neschválení smlouvy hrozí výpověď nájmu a vystěhování zázemí dílny
V diskusi p. Berka navrhnul vyvolat další jednání o snížení nájmu při současném zaplacení první
splátky ročního nájmu, jednat i na vyšších místech než v J.Hradci. Zároveň doporučuje zjistit možnosti
ohledně předkupního práva a vyhnutí se nutnosti dražby. Nyní jsou ceny nemovitostí vysoké, Z.Kubák
navrhuje vyčkat a o koupi jednat při případné změně cen na trhu. O.Hrbková navrhuje hledat i jiné
objekty ve Strmilově použitelné pro účely dílny.

Návrh na usnesení č. 6: Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových
prostor č. C/840/CJHM/2018 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – dílen a skladu
v Popelínské ulici za roční nájemné 44.760,- Kč


Pro: Milan Berka, ing. Olga Hrbková, Jiří Hronek, Stanislav Jonáček, Jaromír Krátký, Zdeněk
Kubák, Martin Novák, Jaroslava Smejkalová, Jana Správková, Bohumil Souček, Pavel Štěrba,
Karel Urbánek ml.



Proti: - - -



Zdržel se: - - -

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
10. Nařízení Základní škole Strmilov na převod prostředků investičního fondu školy městu na
zateplení haly

Náklady na zateplení haly jsou ze soutěže dodavatelů 4 870 tis. Kč (s DPH) z toho dotace 1 935 tis.
z OPŽP. ZŠ se bude podílet částkou určenou na odpisy (investiční fond školy), kde se předpokládá do
konce roku 1 750 000 Kč. Prostředky je třeba převést na účet města, akce se předfinancovává z
rozpočtu města.
Návrh na usnesení č. 7: Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje nařízení pro Základní školu
Strmilov. Základní škola Strmilov převede do 15.9.2018 všechny současné prostředky z investičního
fondu školy na účet města a dále také všechny prostředky, které na investiční fond školy naběhnou
do konce roku 2018. Prostředky budou použity na spolufinancování zateplení sportovní haly.


Pro: Milan Berka, ing. Olga Hrbková, Jiří Hronek, Stanislav Jonáček, Jaromír Krátký, Zdeněk
Kubák, Martin Novák, Jaroslava Smejkalová, Jana Správková, Bohumil Souček, Pavel Štěrba,
Karel Urbánek ml.,



Proti: - - -



Zdržel se: - - -

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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11. Rozpočtové opatření 10/2018
Navrhované opatření souvisí s navýšením příjmů o cca 20 tis. (z loterií, pokut, pronájmu) a navýšením
výdajů o 277 tis. (propojení studny z Palupína se studněmi z H.Dvorců). Nutné bylo vybudovat cca
200m vodovodního řádu, aby upravená voda nevytékala do louky). Potíže s vodou se řešily také
v M.Jeníkově (5m výkop, čištění), v České Olešné je otevřena druhá studna s lepší vodou,
zrekonstruována vodárna.
Návrh na usnesení č. 8: Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2018 tak,
jak bylo navrženo


Pro: Milan Berka, ing. Olga Hrbková, Jiří Hronek, Jaromír Krátký, Zdeněk Kubák, Martin
Novák, Jaroslava Smejkalová, Jana Správková, Pavel Štěrba, Karel Urbánek ml.,



Proti: - - -



Zdržel se: - - -

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

12.) Rozšíření kanalizace a nová ČOV Strmilov – postup prací
Stavba pokračuje s mírným zpožděním. Rozpracovány nebo hotovy jsou ulice Nad Kamenitým,
Sportovní, Tyršova, Nivka, Obcizna (zde problém se subdodavatelem), Kunžatecká (v září by měla
Eurovia dělat novou komunikaci), Brana (skála avšak firma zvládá dobře, křížení roury staré
kanalizace o průměru 1m).
ČOV postupuje dle plánu.
Některé přípojky nebyly v projektu zahrnuty, řeší se problém neukázněnosti chodců a cyklistů a jejich
vstupy na staveniště.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí zprávu o postupu prací na akci
„Rozšíření kanalizace a nová ČOV Strmilov“

13.) Další informace starosty
Informace starosty o dění ve městě:
 Akce minulého období: koncert ve sportovním areálu, pasování prvňáčků v knihovně, SEM
mládež v ZŠ – 40lidí s J. Pecharem, Táborská hasičská liga, svatba, džípy a americké uniformy
k výročí osvobození, schůzka zastupitelů s učitelským sborem v ZŠ (25 lidí), letní kino (240lidí)
 Akce plánované: den s koňmi v Č.Olešné, pouť v Č.Olešné i Strmilově, nástup dětí do 1. Třídy
(25 dětí), 4 plánované svatby, 5. a 6.10.2018 volby do obecního zastupitelstva, pro Strmilov a
MČ se registrovaly 3 kandidátní listiny
 Informace z úřadu práce: nezaměstnanost ve Strmilově je 0,86% (tj. 8 lidí)
 Jednání s krajským radním pro dopravu – žádost o příspěvek SUS na novou komunikaci
v Kunžatecké

6









Odpadové hospodářství: za vše se platí (i za plasty, jen z EkoKomu jde platba za zpětný odběr)
Zvýšení daňových příjmů k 7/2018 (o cca 1 mil.)¨
Matriky se neruší.
Přestupková řízení (řešeno 15 případů, souhlas se stíháním rodinného příslušníka často oběť
nedá a náklady na řízení hradí obec, pokuta se neudělí)
Zadáno bylo zpracování studií na parcely (v majetku p. Sosny a parcela odkoupená od p.
Běhounka – úvaha o stavbě startovacích bytů, dotace až 90%)
Doplnění informací z minulého zastupitelstva:
 Nová mapa v České Olešné
 Opravena kaplička sv. Anny u silnice na Č.Olešnou
 Objednáno nové pískoviště pro Č.Olešnou
 Připravuje se skládka bioodpadu – větve, tráva pro Č.Olešnou
 Opraven památník obětí 2. sv. války v Č.Olešné

14.) Diskuse
V úvodu předal místostarosta panu Jaromíru Krátkému plaketu za zásluhy o rozvoj města Strmilov,
poděkoval za dlouholeté vedení úřadu a ocenil poctivou práci a vytrvalost při plnění náročných úkolů
starosty.
Na dotaz p. Hronka podal starosta informaci o aktuální situaci městské policie (delší nemoc R. Séče),
p. Lojka od 20. 8. 2018 bude sloužit více hodin.
Momentální stav zaměstnanců úřadu zůstává nezměněn, dokud lidé s nárokem na penzi nepožádají o
odchod do důchodu. Pracovní úkoly se daří plnit se zapojením lidí z úřadu práce na VPP, na jejich
mzdu úřad převádí finanční prostředky.
P. Správková upozornila na propadlý kanál před poštou a hotelem.
15.) Závěr
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi ve 20.00 hod.
Zastupitelstvo ukládá starostovi, místostarostovi a pracovnicím Městského úřadu ve Strmilově
zajistit úkoly spojené se splněním všech bodů tohoto usnesení.

Souhrn usnesení z 27. zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 16. srpna 2018
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje za ověřovatele zápisu z 27. zasedání zastupitelstva Karla
Urbánka a Jaroslavu Smejkalovou
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Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje program 27. zasedání zastupitelstva tak, jak byl předložen
před začátkem zasedání
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje jako dodavatele akce „Oprava povrchu části místní
komunikace U Vodojemu ve Strmilově firmu SWIETELSKY STAVEBNÍ s.r.o. Jindřichův Hradec za
nejnižší nabídnutou cenu – to je 773.465,- Kč včetně DPH
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje směnu pozemků mezi městem Strmilov, Náměstí 60, 378 53
Strmilov a Marcelou Chramostovou, Náměstí 68, 378 53 Strmilov. Město Strmilov v rámci této směny
přenechává pozemek p.č. 102 v k.ú. Strmilov = 3705 m2 trvalý travní porost a přebírá pozemek p.č.
3985 v k.ú. Strmilov – 3.144 m2 orná půda. Směna pozemků je bez vzájemné finanční náhrady.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje záměr prodeje dvou částí pozemku p.č. 2279 v k.ú. Palupín k
domům
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. C/840/CJHM/2018
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – dílen a skladu v Popelínské ulici za roční
nájemné 44.760,- Kč
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje nařízení pro Základní školu Strmilov. Základní škola Strmilov
převede do 15.9.2018 všechny současné prostředky z investičního fondu školy na účet města a dále
také všechny prostředky, které na investiční fond školy naběhnou do konce roku 2018. Prostředky
budou použity na spolufinancování zateplení sportovní haly.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města Strmilov schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2018 tak, jak bylo navrženo
Usnesení č. 9Zastupitelstvo města Strmilov bere na vědomí zprávu o postupu prací na akci „Rozšíření
kanalizace a nová ČOV Strmilov“

Zápis byl vyhotoven dne 28. 8. 2018.
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Přílohy zápisu:
1.) Prezenční listina
2.) Souhrn usnesení z 27. zasedání zastupitelstva města Strmilov
3.) Rozpočtové opatření č. 9-10/2018

Zapisovatelka:
Jaroslava Sedláková………………………………………………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Jaroslava Smejkalová …...……….…………………….……..…………….………
Karel Urbánek ml. ……………….……………….…………………………………………

Starosta:
Jaromír Krátký ……….….……….…………………….…….………………………………
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