
 
 
 
 

 
Usnesení  

 ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strakov ze dne 12. 9. 2018 

 
 
Usnesení č. 1 - 4/2018: 
ZO určuje zapisovatelem Jaroslavu Buřvalovou a ověřovateli zápisu: Antonína Tauera a Dagmar 
Širokou. 
 
Usnesení č. 2 - 4/2018: 
ZO Strakov schvaluje program zasedání. 
 
Usnesení č. 3 – 4/2018: 
ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 4 ze dne 26.6.2018 a rozpočtové 
opatření č. 5 ze dne 13.8.2018 dle podkladů od správce rozpočtu obce.    
 
Usnesení č. 4 - 4/2018: 
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné 
prostředky požární ochrany JSDH obce Strakov z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018. Jedná se 
o účelovou dotaci na pořízení svítilen s příslušenstvím. Dotace se poskytuje do výše 70% ze 
skutečných celkových nákladů, max. však 10.000,- Kč. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
 
Usnesení č. 5 – 4/2018: 
ZO bere na vědomí, finanční přispění na akci 130.výročí založení SDH Strakov a příspěvek na 
dětskou akci „Loučení s prázdninami“.  
 
Usnesení č. 6 - 4/2018: 
ZO zamítlo žádost p. Vendulky Hýblové o odkup části pozemku p. č. 722/18 – trvalý travní porost 
v k.ú. Strakov o výměře cca 550 m2 z důvodu stále probíhajícího zpracovávání územního plánu obce 
Strakov.  
 
Usnesení č. 7 - 4/2018: 
ZO zamítlo žádost p. Jiřiny Lojdové o odkup pozemku p. č. 722/11 v k.ú. Strakov o výměře 92 m2 
z důvodu stále probíhajícího zpracovávání územního plánu obce Strakov.  
 
Usnesení č. 8 - 4/2018: 
ZO zamítlo žádost p. Kamily Horynové Horáčkové o odkup části pozemku p. č. 722/18 v k.ú. Strakov 
z důvodu stále probíhajícího zpracovávání územního plánu obce Strakov.  
 
Usnesení č. 9 - 4/2018: 
ZO zamítlo žádost p. Karla Javůrka o odkup pozemku p. č. 54/3 v k.ú. Strakov.  
 
Usnesení č. 10 - 4/2018: 
ZO schvaluje vydání povolení p. Tomkové překopat stávající komunikaci za pozemkem p. č. 31/3, 
kvůli napojení na vodovod za podmínky, že bude poté vše uvedeno do původního stavu.   
 
Usnesení č. 11 - 4/2018: 
ZO rozhodlo o odložení projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky 
pořádané Sdružením místních samospráv ČR za účelem pomoci zadlužené obci Prameny.  
 
Usnesení č. 12 - 4/2018: 
ZO schvaluje opravu komunikací v obci frézingem. 
 
Usnesení č. 13 - 4/2018: 
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci v programu „Malý LEADER“ na podporu realizace projektu 
s názvem „Obnova bývalého německého hřbitova v obci“ u MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
 
 



 
 
Usnesení č. 14 - 4/2018: 
ZO schvaluje  úpravu veřejného prostoru dle předložené studie Ing. arch. Romana Svojanovského a 
osazení památníku „Obětem násilí a bezpráví“ v obci Strakov a její realizaci firmou, která bude 
vybrána v poptávkovém řízení jmenovanou komisí.  
 
Usnesení č. 15 - 4/2018: 
ZO schvaluje prominutí pohledávek – poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů viz příloha. 

 
Usnesení č. 16 - 4/2018: 
ZO bere na vědomí podepsání smlouvy s IT dodavatelem na servisní práce v oblasti IT včetně dohody 
o mlčenlivosti s firmou DoNET Litomyšl. 

 
  

 
 
 
Ověřovatelé zápisu:            ..…………....…………………………………………….. 
                                                           Antonín Tauer                Dagmar Široká  

 
 
 
 

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


