
 
 
 
 
Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Strakov konaného  

dne 1. 3. 2023 v 18,30 hod. na Obecním úřadě ve Strakově 

 
 
Usnesení č. 1 - 1/2023: 
ZO určuje ověřovateli zápisu: Radku Kadlecovou a Petru Vostárkovou, zapisovatelem 
Jaroslavu Buřvalovou. 
 

Usnesení č. 2 - 1/2023: 
ZO Strakov schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1. Rozpočtové opatření  
2. Majetkoprávní záležitosti 
3. Zprávy z obecního úřadu 
4. Jiné 
5. Diskuze 

 

ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 1 ze dne 17.1.2023 dle 
podkladů od správce rozpočtu obce.    
 

Usnesení č. 3 - 1/2023: 
ZO schvaluje částku finančního příspěvku 20 000 Kč pro Domov pro seniory, Horní 
Sloupnice na poskytované sociální služby na rok 2023.  

 

Usnesení č. 4 - 1/2023: 
ZO schvaluje částku finančního příspěvku 1 000 Kč na činnost spolku Českého svazu 
včelařů, z.s. základní organizace Litomyšl, IČO: 62675290 na rok 2023.  
 
Usnesení č. 5 - 1/2023: 
ZO schvaluje částku finančního příspěvku 1 000 Kč na činnost záchranné stanice Pasíčka 
Bor u Skutče na rok 2023.  

 
Usnesení č. 6 - 1/2023: 
ZO souhlasí s využíváním aplikace Česká obec pro informování občanů o dění v obci a 
zasílání SMS.   

 
Usnesení č. 7 - 1/2023: 
ZO schvaluje žádost Městské knihovny Svitavy, IČ: 75003171 na uzavření smlouvy o 
sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny a příspěvek do fondu ve 
výši 1 000 Kč.   
 

Usnesení č. 8 - 1/2023: 
ZO schvaluje záměr obce rekonstruovat stávající asfaltovou plochu hřiště, která bude 
přeměněna na nové sportovní hřiště s umělým povrchem.   
 
Usnesení č. 9 - 1/2023: 
Zastupitelstvo obce Strakov schvaluje přistoupení obce Strakov do Sdružení místních 
samospráv ČR na základě §46 a §84 odst.2 písm. e zákona o obcích č.128/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a 
ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na 
adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR a to ve lhůtě jednoto týdne od jednání 
zastupitelstva obce.     
 
Usnesení č. 10 - 1/2023: 
ZO schvaluje náklady na opravu zahradního traktoru Honda ve výši cca 20 tis. Kč.   



ZO bere na vědomí výši příspěvku Mikroregionu Litomyšlsko na rok 2023 ve výši 6 400,- Kč.  
 

ZO bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2023 o poskytování informací podle zákona 
č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. 
 
ZO bere na vědomí Zprávu o přezkumu a kontrole hospodaření Obce Strakov.  

 
ZO bere na vědomí připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením vlajky 
na budově úřadu dne 10.3.2023. 
 
ZO bere na vědomí připojení se k výzvě „Hodina Země 2023“, kdy v sobotu 25.3.2023 od 
20.30 do 21.30 hod. v naší obci zhasneme veřejné osvětlení. 
 

Zastupitelstvo obce děkuje všem dárcům za příspěvek v celkové výši 16 775 Kč, který byl 
vybrán při Tříkrálové sbírce 2023. 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí připojení se k dobrovolnické akci Ukliďme Česko, 
která se uskuteční v dubnu. 
 
 
 
    

 
 

Ověřovatelé:              …………………………………………………………………………….. 
                                      Kadlecová Radka                         Vostárková Petra 
 
 
 
Starosta: ……………………………………..       

                     Mgr. Jan Janypka 
 


