
Usnesení č. 1/2018 
 ze zasedání zastupitelstva obce Strakov ze dne 28. 2. 2018 

 
 

1. schvaluje program zasedání, ověřovatele zápisu a zapisovatele zápisu, 

 

2. schvaluje žádost Farní charity Litomyšl, Bělidla 392, o jednorázový příspěvek na 
poskytované odborné sociální a zdravotní služby pro rok 2018 ve výši 10 000,- Kč a 
pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy, 

 

3. schvaluje žádost o finanční příspěvek ve výši 460,00 Kč a uzavření Smlouvy o 
sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice 
s Městskou knihovnou ve Svitavách, 

 
4. schvaluje převod podílu ve společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, který odpovídá 4 ks akcií 

za celkovou částku 2 000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o převodu podílu, 

 
5. schvaluje příspěvek ve výši 3 000,- Kč na dětský maškarní bál a bezplatné poskytnutí 

sálu,  

 

6. schvaluje opravu podlahy ve stodole, bude tam zpevněná plocha z dlažby, 

 
7. schvaluje uzavření pojistné smlouvy o havarijním pojištění hasičského auta, 

odpovědnosti za újmu způsobenou členy JSDH a odpovědnosti za škodu způsobenou 
obci zastupiteli, 

 
8. bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 1 ze dne 9. 1. 2018 dle přílohy, 

 
9. bere na vědomí zprávu o hospodaření v lese, že budou probíhat prořezávky, nahodilá 

těžba, výsadba sazenic, vyžínání, atd. bere na vědomí, že bude podána žádost o dotaci, 

 
10. bere na vědomí dopis od CETINU, ve kterém byla kladně vyřízena žádost o posílení 

signálu GSM a pověřuje starostu a zastupitele p. Bořka R. k dalším jednáním - viz zápis  
ze zasedání zastupitelstva,    

 
11. bere na vědomí rozpis a plán prací na rok 2018 viz příloha, 

 
12. bere na vědomí, špatný stav komínů v obecních bytech, že budou probíhat jednání s 

dodavateli, kteří budou vyzváni k předložení cenových nabídek na jejich opravu, 
 

13. bere na vědomí připojení se obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a souhlasí 
s vyvěšením vlajky dne 10. března 2018 

 
14. děkuje občanům za údržbu a úklid v obci v minulém roce a zároveň žádá občany, kteří 

by měli zájem o brigádu, aby se přihlásili na obecním úřadě (jedná se hlavně o sekání 
křovinořezem).  

                                    
Ověřili:   
Bis Josef, Bořek Milan  ……..…………....…………………………………………….. 

 
 

…………………………………. 
Mgr. Jan Janypka, starosta obce 


