
 
 
 
 

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Strakov 
 konaného dne 5. 2. 2020 v 18,30 hod. na Obecním úřadě ve Strakově 

 
 
Usnesení č. 1 - 1/2020: 
ZO určuje ověřovateli zápisu Lukáše Štarmana a Dagmar Širokou, zapisovatelem Radku 
Kadlecovou. 
 
Usnesení č. 2 - 1/2020: 
ZO Strakov schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1. Dokončení územního plánu  
2. Rozpočtové opatření 
3. Majetkoprávní záležitosti 
4. Zprávy z obecního úřadu 
5. Jiné 
6. Diskuze 

 
Usnesení č. 3 - 1/2020: 
 „Zastupitelstvo obce Strakov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy 
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, 
§ 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a 
§ 84 odst. 2 písm. y zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů  
I. se seznámilo s předloženým návrhem územního plánu Strakov a s jeho odůvodněním,  
II. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh územního plánu Strakov není 
v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s 
výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského 
úřadu,  
III. rozhodlo o námitkách tak, jak vyplývá z odůvodnění územního plánu Strakov,  
IV. se rozhodlo vydat územní plán Strakov formou opatření obecné povahy č. 1/2020, které 
tvoří přílohu tohoto usnesení,  
V. tímto zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003.“ 
 

 
ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 1 ze dne 27. 1. 2020 dle 
podkladů od správce rozpočtu obce.    
 

Usnesení č. 4 - 1/2020: 
ZO schvaluje žádost firmy ČEZ Distribuce, a.s. IČO 24729035 se sídlem v Děčíně, o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018185/VB/1 Strakov, 
parcela 300/3 - kNN. Tato smlouva se týká obecního pozemku č. 54/9 ostatní plocha a parc. 
č. 610/8 – ostatní plocha. ZO žádost projednalo, nebyly vzneseny námitky ani připomínky, 
starosta byl pověřen k podpisu smlouvy. 
 

Usnesení č. 5 - 1/2020: 
ZO schvaluje žádost firmy ČEZ Distribuce, a.s. IČO 24729035 se sídlem v Děčíně, která 
žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-
12-2019929/SOBS VB/02 Strakov. Tato smlouva se týká pozemku č. 300/14. ZO žádost 
projednalo, nebyly vzneseny námitky ani připomínky, starosta byl pověřen k podpisu 
smlouvy. 
 

 



Usnesení č. 6 - 1/2020: 
ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 379/2 (trvalý travní porost) o výměře 247 m2 
(označené podle geometrického plánu jako p. č. 379/3) v katastrálním území Strakov, Ing. 
Janu Kasalovi, nar. 28.4.1951 a Aleně Kasalové, nar. 18.6.1955, oba bytem Vodní Valy 752, 
Litomyšl, za celkovou kupní cenu 8 645,- Kč.  
 
ZO bere na vědomí výši příspěvku Mikroregionu Litomyšlsko na rok 2020 ve výši 6 075,- Kč. 
 

 
Usnesení č. 7 - 1/2020: 
ZO projednalo další cenovou nabídku na projekční práce na výstavbu chodníků podél silnice 
III/3530 od firmy F plan projekty a stavby s.r.o. Kornická 148, Litomyšl IČO 04369661 ve výši 
182 950,- Kč. Protože tato nabídka obsahuje kromě projekčních prací na výstavbu chodníků 
také vyřízení stavebních povolení, byla nakonec vybrána a schválena tato nabídka.   

 
Usnesení č. 8 - 1/2020: 
ZO projednalo nutnost celkové rekonstrukce budovy obecního domu (sídla obecního úřadu). 
Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby studii využití obecního domu vypracovala firma F plan 
projekty a stavby s.r.o., Kornická 148, Litomyšl IČO: 04369661.   
 
Usnesení č. 9 - 1/2020: 
ZO projednalo dopravní komisí předložené řešení situace dopravního značení a souhlasí 
s cenovou nabídkou i s jeho realizací firmou MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 
Kostelec nad Orlicí IČ: 25297899 v celkové výši 85 405,- Kč.   

 

ZO bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2019 o poskytování informací podle zákona č. 
106/1999 o svobodném přístupu k informacím.  
 
ZO bere na vědomí a souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2020 na budově 
úřadu. (Žádost hnutí Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ na 
podporu malého státu Tibetu). 

 
ZO bere na vědomí a souhlasí s uhrazením faktury v částce 36 179,- Kč za právní služby při 
sepsání odvolání k územnímu rozhodnutí o umístění stavby D35 Litomyšl – Janov ze dne 
13.12.2019. 
 

Zastupitelstvo obce děkuje všem dárcům za příspěvek v celkové výši 12 190,- Kč, který byl 
vybrán při Tříkrálové sbírce 11.1.2020  
 

Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku na dětský karneval cca 4 000,- Kč, 
který se koná v sobotu 7. 3. 2020. 
 

Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením štípačky na dřevo a sekačky do majetku obce.  

 
ZO bere na vědomí  ostatní zprávy z obecního úřadu viz zápis ze zasedání ZO. 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:              …………………………………………………………………………….. 
                                    Lukáš Štarman                              Dagmar Široká 
 
 
 
 
Starosta:    ……………………………………..       

                        Mgr. Jan Janypka  
 


