
 
 
 

 
Usnesení  

 ze 2. zasedání zastupitelstva obce Strakov ze dne 9. 5. 2018 

 
 
Usnesení č. 1 - 2/2018: 
ZO určuje zapisovatelem Jaroslavu Buřvalovou a ověřovateli zápisu: Pavla Slona a Jaromíra 
Křemenáka. 
 
Usnesení č. 2 - 2/2018: 
ZO Strakov schvaluje program zasedání. 
 
Usnesení č. 3 - 2/2018: 
ZO schvaluje Závěrečný účet obce Strakov za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Strakov za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce a to bez 
výhrad.   
 
Usnesení č. 4 - 2/2018: 
ZO schvaluje účetní závěrku obce Strakov sestavenou k rozvahovému dni, tedy k 31.12.2017. 
Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha jsou přílohou účetní závěrky obce Strakov. 
Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou tohoto zápisu. 

 
Usnesení č. 5 - 2/2018: 
ZO ruší bod 9 usnesení č. 3/2017 ze dne 25.8.2017 a schvaluje prodej části pozemkové parcely p.č. 
77/3 o výměře 23 m2 /označené podle geometrického plánu jako p.č. 77/4), části stavební parcely p.č. 
st. 46/2 o výměře 41 m2 (označené podle geometrického plánu jako p.č. 828) a části pozemkové 
parcely p.č. 616 o výměře 111 m2 (označené podle geometrického plánu jako p.č. 616/2), vše 
v katastrálním území Strakov, manželům Evě Šimkové, nar. 10.9.1983, Strakov 94, a Ondřeji Šimkovi, 
nar. 22.5.1983, Strakov 4, za celkovou kupní cenu 6 125,- Kč. A dále pověřuje starostu k podpisu 
kupní smlouvy.   
 
Usnesení č. 6 - 2/2018: 
ZO ruší bod 17 usnesení č. 5/2017 ze dne 18.12.2017 a schvaluje prodej pozemkové parcely p.č. 779 
o výměře 456 m2 a stavební parcely p.č. st. 97 o výměře 188 m2, obojí v katastrálním území Strakov, 
Ing. Jiřímu Luxovi, nar. 19.3.1975 , Vlkov 99, Litomyšl, za celkovou kupní cenu 22 540,- Kč.  A dále 
pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy. 

 
Usnesení č. 7 - 2/2018: 
ZO ruší bod 16 usnesení č. 5/2017 ze dne 18.12.2017 a schvaluje propachtování pozemků (viz 
příloha) Ing. Jiřímu Luxovi, nar. 19.3.1975 , Vlkov 99, Litomyšl. Jedná se o pacht pozemků o výměře 
18 066 m2 v katastrálním území Strakov a o výměře 5 747 m2 v katastrální území Pazucha. 
Celková výměra pozemků je 23 813 m2 (cena pachtu 1 300,- Kč /ha/rok).  A dále pověřuje starostu 
k podpisu pachtovní smlouvy. 
 
Usnesení č. 8 - 2/2018: 
ZO schvaluje částku finančního daru ve výši 1 000,- Kč pro Český svaz včelařů, z.s., základní 
organizace Litomyšl, IČ: 62675290, Z. Kopala 1155, 570 01  Litomyšl na činnost organizace v roce 
2018. A dále pověřilo starostu k podpisu darovací smlouvy.  
 
Usnesení č. 9 - 2/2018: 
ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 293/1 (orná půda) o výměře 4 697 m2 
v katastrálním území Strakov.   
 
Usnesení č. 10 - 2/2018: 
ZO nevyhovělo žádosti o poskytnutí finančního daru od Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, z.s., klub „Radost“, Barákova 23, 796 01  Prostějov.   
 
Usnesení č. 11 - 2/2018: 
ZO schvaluje stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022 v počtu 7 
členů.   



 
Usnesení č. 12 - 2/2018: 
ZO konstatuje, že obec jako veřejný subjekt je povinen v souladu s čl. 37 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Zastupitelstvo obce souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Litomyšl, které zajistí pro obec výkon funkce pověřence 
pro ochranu osobních údajů. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.   
 
Usnesení č. 13 - 2/2018: 
ZO schvaluje částku finančního daru ve výši 3 000,- Kč pro Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., 
IČ: 27006891, Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10, na zřizování a provoz schránek pro odložené děti. 
A dále pověřilo starostu k podpisu darovací smlouvy.   
 
Usnesení č. 14 - 2/2018: 
ZO schvaluje částku finančního daru ve výši 2 000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02  
Praha 8, IČ: 61383198 na provoz Linky bezpečí.. A dále pověřilo starostu k podpisu darovací smlouvy.   
 
Usnesení č. 15 - 2/2018: 
ZO schvaluje úhradu faktury za vypracování nezávislé protihlukové studie, souhlasí s podáním 
stížnosti na postup ŘSD, pověřilo starostu a dopravní komisi k pokračování v jednání ohledně 
trasování D35. Starosta bude zastupitelstvo informovat o dalších krocích.    
 
Usnesení č. 16 - 2/2018: 
ZO bere na vědomí stále probíhající jednání se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
o pronájmu části stavby vodojemu k umístění a provozování Zařízení umožňujícího umístění a 
provozování technologie pro zajištění sítí a poskytování služeb elektronických komunikací podnikateli 
poskytujícími veřejně dostupné služby elektronických komunikací ve smyslu Zákona.  
 
Usnesení č. 17 - 2/2018: 
ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 2 ze dne 16.3.2018 dle podkladů od 
správce rozpočtu obce.   

 
 
 
                              

Ověřovatelé zápisu:   
 
Slon Pavel,  Křemenák Jaromír  ....…………....…………………………………………….. 

 
 
 
 

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


