
 
 
 
 

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Strakov 
 konaného dne 14. 10. 2020 v 18,30 hod. na Obecním úřadě ve Strakově 

 
Usnesení: 
ZO určuje ověřovateli zápisu: Lukáše Štarmana a Stanislava Tauera, zapisovatelem Radku 
Kadlecovou. 
 
Usnesení: 
ZO Strakov schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1. Majetkoprávní záležitosti 
2. Zprávy z obecního úřadu 
3. Jiné 
4. Diskuze 

 

ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 6 ze dne 8. 10. 2020 dle 
podkladů od správce rozpočtu obce.    
 
Usnesení č. 1 - 4/2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí programové účelové 
dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 35 000,- Kč na požární techniku a věcné 
prostředky požární ochrany JSDH obce. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
 

Usnesení č. 2 – 4//2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov schválilo Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření 
v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, jejímž předmětem je účelové poskytnutí neinvestiční 
finanční podpory z rozpočtových prostředků podle „Zásad pro poskytování finančních podpor na 
hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu jejich využití na roky 2019-
2020“. Nebyly vzneseny žádné připomínky. ZO pověřilo starostu k podpisu smlouvy. 
 

Usnesení č. 3 - 4/2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s podepsáním smlouvy o budoucím prodeji pozemku, na 
kterém povede cyklostezka Janov-Strakov s panem Jiřím Paarem, bytem Dr. E. Beneše 621, 
Parník, Česká Třebová.  ZO pověřilo starostu k podpisu smlouvy.   

 
Usnesení č. 4 - 4/2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout (propachtovat) 
zemědělské pozemky o rozloze cca 137 ha převážně orné půdy.    
 

Usnesení č. 5 - 4/2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku 
s MAS – projekt „Malý LEADER MAS Litomyšlsko 2020 – na opravu oplocení zahrady včetně 
podezdívky u č.p. 45 (budova OV – bývalá škola“).    

 
Usnesení č. 6 - 4/2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov schvaluje na základě předložených nabídek zadání zhotovení 
sběrného místa na p.č. 193/3 firmě DS DELTA s.r.o. Lubná. Na tuto investici byla přijata dotace 
z Pardubického kraje.    
 

ZO bere na vědomí ostatní zprávy obecního úřadu viz zápis ze zasedání ze dne 14.10.2020. 
 
 
Ověřovatelé:              …………………………………………………………………………….. 
                                     Lukáš Štarman                                        Stanislav Tauer 
 
Starosta:                                          ……………………………………..       

                                                     Mgr. Jan Janypka  


