
 
 
 
 

 
Usnesení  

 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Strakov 
 konaného dne 31. 10. 2018 v 18,30 hod. na Obecním úřadě ve Strakově 

 
 

 
ZO Strakov bere na vědomí složení slibu členy zastupitelstva. 
 
Usnesení č. 1 - 5/2018: 
ZO určuje ověřovateli zápisu: Antonína Tauera a Jaromíra Křemenáka, zapisovatelem 
Jaroslavu Buřvalovou. 

 
Usnesení č. 2 - 5/2018: 
ZO Strakov schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

1. Slib nových členů obecního zastupitelstva 
2. Volba starosty a místostarosty 
3. Stanovení výborů a komisí 
4. Jiné 

 
Usnesení č. 3 - 5/2018: 
Zastupitelstvo obce Strakov zvolilo starostou Mgr. Jana Janypku. 
 
Usnesení č. 4 - 5/2018: 
Zastupitelstvo obce Strakov zvolilo místostarostou Radku Kadlecovou. 
 
Usnesení č. 5 - 5/2018: 
Zastupitelstvo obce Strakov volí kontrolní výbor: 
Předseda: Křemenák Jaromír 
Členové:   Křemenáková Václava a Šimková Eva. 
 
Usnesení č. 6 - 5/2018: 
Zastupitelstvo obce Strakov  volí finanční výbor:  
Předseda: RNDr. Kárská Marie, 
Členové:   Pechancová Marie a Bis Josef. 
 
Usnesení č. 7 - 5/2018: 
Zastupitelstvo obce Strakov  volí předsedy a členy těchto výborů:. 

 
Výbor údržby a správy obce: 
Předseda: Štarman Lukáš. 
Členové:  Kadlecová Radka,  Křemenák Jaromír 
Výbor kulturní: 
Předseda: Široká Dagmar 
Členové:  Bořek Milan, Vostárková Petra 
Výbor povodňový a požární bezpečnosti obce: 
Předseda: Mgr. Janypka Jan. 
Členové:  Bořek Radek, Tauer Antonín nl. 
Výbor správy lesa a pozemků: 
Předseda: Tauer Stanislav 
Členové:  Mgr. Janypka Jan, Ing. Havranová Lenka 
Výbor dopravní: 
Předseda: RNDr. Kárská Marie 
Členové:  Mgr. Janypka, Jan, Ing. Hýbl Pavel. 



 
 
ZO bere na vědomí pověřit správce obecního majetku: 
Štarman Lukáš - správce hřiště 
Široká Dagmar - správce třídy 
Tauer Antonín - správce sálu. 
 
Usnesení č. 8 - 5/2018: 
ZO v souladu s §72 a s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon 
jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle přílohy.  
ZO stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou 
poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný 
mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení 
jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy 
výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.  

 
Usnesení č. 9 - 5/2018: 
ZO přijímá jednací řád schválený předchozím zastupitelstvem až do doby, kdy je samo 
změní či nahradí novým jednacím řádem.  
 
ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 6 ze dne 21.9.2018 a 
rozpočtové opatření č. 7 ze dne 18.10.2018 dle podkladů od správce rozpočtu obce.    
 
Usnesení č. 10 - 5/2018: 
Zastupitelstvo obce Strakov konstatuje, že obec není nadále schopna svými orgány řádně 
vykonávat svěřený výkon státní správy na úseku 
a) projednávání přestupků, a to všech přestupků, které by jinak projednávaly orgány obce 

Strakov ve svém správním obvodu, 
b) výkonu státní správy svěřené obci Strakov zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Litomyšl 
na dobu neurčitou. 
 
Usnesení č. 11 - 5/2018: 
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm.a) a § 99 odst. 2 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  kompetenci 
starosty obce k provádění  rozpočtových opatření v období mezi jednotlivými zasedáními 
zastupitelstva. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém takto provedeném 
rozpočtovém opatření na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 
rozpočtového opatření starostou. 
 
 
Usnesení č. 12 - 5/2018: 
ZO pověřuje starostu obce k rozhodování v neodkladných výdajích do výše 50 000 Kč.    
 
Usnesení č. 13 - 5/2018: 
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby číslo: IV-12-2018185/VB/1A pod názvem: Strakov, parcela 300/3 – knn. 
Obsahem věcného břemene bude právo ČEZu Distribuce, a.s. zastoupené společností 
MONTPROJEKT, a.s.  Pardubice umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení 
distribuční soustavy „kabelové vedení nízkého napětí“, která se bude nacházet na pozemku 
p. č. 610/8. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  
 
Usnesení č. 14 - 5/2018: 
ZO schvaluje  prodej částí pozemků p.č. 799 o výměře 41 m2 (označené podle 
geometrického plánu jako p. č. 799/2), části pozemkové parcely p. č. 797 o výměře 22 m2 (v 
geometrickém plánu označeno jako p. č. 797/2), vše v katastrálním území Strakov, 
manželům Zdeňce Šislerové, nar. 27.10.1973, Strakov 35 a Jaroslavu Šislerovi, nar. 
15.8.1965, bytem Strakov 35 za celkovou kupní cenu 10.005,- Kč (součástí prodávaných 
pozemků je zídka, cena pozemku 2.205,- Kč a cena zídky 7.800,- Kč).  



 
 
Usnesení č. 15 - 5/2018: 
ZO souhlasí se vznikem pracovně právního vztahu mezi obcí a členem ZO. Jedná se o 
dohodu o provedení práce na úklid sněhu frézou zastupitelem Lukášem Štarmanem. 
Z důvodu toho, že bude používat vlastní frézu včetně pohonných hmot, je dohodnuta 
odměna 250,00 Kč/hod.  ZO pověřuje starostu k uzavření dohody o provedení práce.  

 
Usnesení č. 16 - 5/2018: 
ZO odsouhlasilo výdaje akci: Úprava veřejného prostranství osazením památníku v obci: 

- stavební práce: ve výběrovém řízení na stavební práce byla vybrána firma Miloš Fait 
Dolní Újezd,která předložila nejnižší nabídku ve výši 563 013,- Kč. Cena bude 
ponížena o hodnotu prací, vykonaných občany naší obce, 

- památník „Obětem válek, násilí a bezpráví“, zhotovený MgA. Petrem Rejmanem 
z Proseče v hodnotě 81 650,- Kč, 

- výsadba zeleně: firma Jan Vavřín Litomyšl navrhla i provedla výsadbu zeleně. 
Faktura za výsadbu bude v částce 100 963,60 Kč. Firma Jan Vavřín na tuto výsadbu 
poskytla finanční dar ve výši 41 140 Kč, tzn., že celkové náklady na výsadbu zeleně 
činily 59 823,60 Kč.  

ZO souhlasí s výdaji, s proplacením faktur a s přijetím finančního daru.  
 
 
ZO bere na vědomí objednávku na prohrnování sněhu, které bude provádět jako v minulých 
letech Obec Janov. 

 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:              …………………………………………………………………………….. 
                                      Tauer Antonín                         Křemenák Jaromír 
 
 
 
 
Starosta: ……………………………………..       

                     Mgr. Jan Janypka 
 

 


