
 
 
 
 

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Strakov 
 konaného dne 30. 1. 2019 v 18,30 hod. na Obecním úřadě ve Strakově 

 
 
 
Usnesení č. 1 - 1/2019: 
ZO určuje ověřovateli zápisu: Lenku Stříteskou a Lukáše Štarmana, zapisovatelem Jaroslavu 
Buřvalovou. 

 

Usnesení č. 2 - 1/2019: 
ZO Strakov schvaluje následující program veřejného zasedání: 

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

 

ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 9 ze dne 13.12.2018             
dle podkladů od správce rozpočtu obce.    

 

Usnesení č. 3 - 1/2019: 
Zastupitelstvo obce Strakov schválilo navýšení měsíčních odměn poskytovaných členům 
zastupitelstva dle přílohy s účinností od 1. 2. 2019. 
 

Usnesení č. 4 - 1/2019: 
ZO schvaluje částku finančního daru ve výši 15 000,- Kč pro Farní charitu Litomyšl, Bělidla 
392, Litomyšl, na poskytované odborné sociální a zdravotní služby pro rok 2019 a pověřuje 
starostu k podpisu darovací smlouvy.  
 

Usnesení č. 5 - 1/2019: 
ZO schvaluje částku finančního příspěvku ve výši 4 000,- Kč pro Domov pro seniory 
Sloupnice, Horní Sloupnice 258, IČO:00854255 na poskytované sociální služby pro rok 
2019..  
 
ZO bere na vědomí výši příspěvku Mikroregionu Litomyšlsko na rok 2019 ve výši 5 725,- Kč. 
 
Usnesení č. 6 - 1/2019: 
ZO schvaluje navýšení ceny o 10% za poskytované služby firmou PCO VIDOCQ Pardubice  
na zabezpečovací systém.  

   

Usnesení č. 7 - 1/2019: 
ZO ruší usnesení číslo 13-5/2018 ze dne 31.10.2018 a 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 a na pozemku p.č. 54/9.. 
ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  
 
Usnesení č. 8 - 1/2019: 
ZO schvaluje uzavření Dohody s Městem Litomyšl o vytvoření společného školského obvodu 
škol pro plnění povinné předškolní a školní docházky dětí s trvalým pobytem v obci Strakov. 
Děti s trvalým pobytem v obci Strakov budou patřit do školského obvodu příspěvkové 
organizace II. mateřské školy Litomyšl, se sídlem 17.listopadu 905 a Základní školy T. G. 



Masaryka 1145, Litomyšl, obě zřízené městem Litomyšl, se sídlem Bří šťastných 1000, 
Litomyšl. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 1.září 2019.  
ZO pověřuje starostu k podpisu dohody.  
 

ZO bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2018 o poskytování informací podle zákona č. 
106/1999 o svobodném přístupu k informacím.  

 
ZO bere na vědomí navýšení nájemní smlouvy s firmou SECAR BOHEMIA a.s., kdy bylo 
navýšeno nájemné od 1.1.2018 na 13 000,- Kč ročně. Dále, že je vedeno jednání s firmou 
PODA a.s. (bývalá COMA Polička) o zvýšení nájemného od 1.1.2019. 

 
ZO bylo informováno o nutnosti zpracování Plánu rozvoje obce.  

 
ZO bere na vědomí připojení se obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a souhlasilo 
s vyvěšením vlajky dne 10. března 2019. 

 
ZO bere na vědomí návrh nového jízdního řádu platného od 3.3.2019 do 14.12.2019, kde 
byl znovu zaveden spoj v období letních prázdnin. 
 
ZO projednalo zaslaný návrh p. Smyčky – firma Rozmarýn na úpravu bývalého hřbitova,  
p. Smyčka byl požádán o zpracování cenové nabídky na tyto úpravy. 
 
ZO bere na vědomí, že se dopravní komise obce Strakov zúčastní schůzky s projektanty a 
odborníky na hluk a vodu konané dne 25.2.2019, kterou pořádá starosta Litomyšle. Jedná se 
o seminář k D35. O jednání budou členové komise zastupitelstvo informovat. 

 
ZO děkuje občanům, kteří pomáhají s úklidem sněhu a zajištěním zimní údržby 
(prohrnování sněhu) v obci.  
 
 

 

 

 

Ověřovatelé:              …………………………………………………………………………….. 
                                      Štarman Lukáš                                 Stříteská Lenka 
 
 
 
Starosta: …………………………………….       

                 Mgr. Jan Janypka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


