
 
 
 

 
Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Strakov 

 konaného dne 19. 8. 2020 v 18,30 hod. na Obecním úřadě ve Strakově 

 
 
Usnesení č. 1 - 3/2020: 
ZO určuje ověřovateli zápisu: Dagmar Širokou a Antonína Tauera, zapisovatelem Radku 
Kadlecovou. 
 
Usnesení č. 2 - 3/2020: 
ZO Strakov schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1. Rozpočtová opatření  
2. Majetkoprávní záležitosti 
3. Zprávy z obecního úřadu 
4. Jiné, diskuze 

 

 
ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 4 ze dne 14. 8. 2020 a 
rozpočtové opatření č. 5 ze dne 17. 8. 2020 dle podkladů od správce rozpočtu obce.    
 

 

Usnesení č. 3 - 3/2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov zamítá žádost o poskytnutí finančního daru na činnost od spolku  
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí z. s. Klub Radost Prostějov. 

 
Usnesení č. 4 - 3/2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s podepsáním smlouvy s Pardubickým krajem o 
poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/20/22705, 
předmětem smlouvy je investiční dotace ve výši 40 000,- Kč na Zřízení sběrného místa – 
stání pro kontejnery na tříděný odpad na p. č. 193/3“.  

 

Usnesení č. 5 - 3/2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby Strakov, parcela 13/1 – NN, kNN, číslo IV-12-
2020974/VB/1 s firmou ČEZ Distribuce, zastoupené firmou Montprojekt Pardubice. Smlouva 
se týká obecního pozemku č. 598 – ostatní plocha, Jednorázová náhrada za věcné břemeno 
je 1 000,- Kč ZO pověřilo starostu k podpisu smlouvy.    

 

Usnesení č. 6 - 3/2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s uzavřením Smlouvy o vzájemné spolupráci za účelem 
realizace projektu „Cyklostezka Janov – Strakov“.   
 
Usnesení č. 7 - 3/2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s podepsáním smluv o budoucím prodeji pozemků, na 
kterých povede cyklostezka s manželi Jiřím Stříteským a Lenkou Stříteskou, oba bytem 
Strakov č. p. 100 a MUDr. Marií Plachou, bytem Zámecká 500, Litomyšl. ZO pověřilo 
starostu k uzavření smluv.   

 
Usnesení č. 8 - 3/2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách provedení stavby 
mezi Pardubickým krajem a Obcí Janov a Obcí Strakov, číslo smlouvy 
S/OM/4349/20/PPS/BP ohledně realizace stavby „Cyklostezka Janov – Strakov“. ZO 
smlouvu schválilo a pověřilo starostu k podpisu smlouvy.   
 

 



 
Usnesení č. 9 - 3/2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov rozhodlo o zadání vypracování územní studie na plochu pro 
bydlení Z7 a Z11 dle územního plánu Ing.arch. Kmoškovi, Trstěnice č.56.    
   

 
Návrh usnesení č. 10 - 3/2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov zamítá nabídku od Mikroregionu Litomyšlsko na pořízení 
informačních měřících panelů na ukazování rychlosti projíždějících vozidel obcí.   
 
 

ZO bere na vědomí zprávu dopravní komise k situaci kolem výstavby D35 a ostatní zprávy 
z obecního úřadu viz zápis ze zasedání ze dne 19.8.2020. 
 
 
 
 
Ověřovatelé:              …………………………………………………………………………….. 
                                     Dagmar Široká                                        Antonín Tauer 
 
 
 
Starosta: ……………………………………..       

                     Mgr. Jan Janypka  


