
 
 
 
 

 
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Strakov 

 konaného dne 6. 11. 2019 v 18,30 hod. na Obecním úřadě ve Strakově 

 
 
Usnesení č. 1 - 5/2019: 
ZO určuje ověřovateli zápisu: Pavla Slona a Lukáše Štarmana, zapisovatelem Jaroslavu 
Buřvalovou. 
 
Usnesení č. 2 - 5/2019: 
ZO Strakov schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1. Rozpočtové opatření 
2. Majetkoprávní záležitosti 
3. Dotace, projekty, akce 
4. Zprávy z obecního úřadu 
5. Jiné 
6. Diskuze 

  
ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 6 ze dne 19. 9. 2019 a 
starostou schválené rozpočtové opatření č. 7 ze dne 1. 10. 2019 dle podkladů od správce 
rozpočtu obce.    
 
Usnesení č. 3 - 5/2019: 
ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 722/16 (trvalý travní porost) o výměře 6 m2 
(označené podle geometrického plánu jako p. č. 722/22) v katastrálním území Strakov, 
Martině Jiráskové, nar. 28.8.1987, bytem Na Ptákách 722, Jaroměř, za celkovou kupní cenu 
210,- Kč.  

 

Usnesení č. 4 - 5/2019: 
ZO odkládá projednání žádosti p. Ing. Jana Kasala, bytem Vodní Valy 792, Litomyšl o odkup 
části obecního pozemku p.č.379/2 (trvalý travní porost) o výměře 240 m2 z důvodu stále 
probíhajícího zpracovávání územního plánu obce Strakov. Po jeho dokončení se ZO 
k žádosti vrátí.  

 

Usnesení č. 5 - 5/2019: 
Zastupitelstvo obce schválilo výši poplatku za komunální odpad na rok 2020 ve stejné výši 
jako v roce minulém, tedy 500,- Kč na občana s trvalým pobytem na území obce a na stavbu 
určenou k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba. 
 

Usnesení č. 6 - 5/2019: 
ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020. 
 

Usnesení č. 7 - 5/2019: 
ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce č. 4/2019 o místním poplatku ze psů. Tato 
vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020. 
 

Usnesení č. 8 - 5/2019: 
ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku obce č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce 
Strakov. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020. 
 
 



Usnesení č. 9 - 5/2019: 
ZO schvaluje dokument Strategie rozvoje obce Strakov. 
 

Usnesení č. 10 - 5/2019: 
ZO schvaluje záměr požádat o dotaci na ošetření stromů v obci prostřednictvím Mikroregionu 
Litomyšlsko.  

 

Usnesení č. 11 - 5/2019: 
ZO schvaluje záměr požádat o dotaci na výstavbu chodníku po levé straně komunikace 
směrem na obec Janov a o dotaci na zřízení nového sběrného místa na pozemku p. č. 193/3 
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2020. 

 

Usnesení č. 12 - 5/2019: 
ZO schvaluje záměr požádat o dotaci na obnovu veřejného prostranství od MAS. Bude 
opraveno oplocení zahrady u bývalé školy.  
 
ZO bere na vědomí probíhající i plánované práce a ostatní zprávy z obecního úřadu viz 
zápis ze zasedání ZO. 
 
 
 
 
Ověřovatelé:              …………………………………………………………………………….. 
                                     Pavel Slon                                Lukáš Štarman 
 
 
 
Starosta: ……………………………………..       

                     Mgr. Jan Janypka  


