
 
 
 

 
Usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Strakov 

 konaného dne 27. 5. 2020 v 18,30 hod. na Obecním úřadě ve Strakově 

 
 
Usnesení č. 1 - 2/2020: 
ZO určuje ověřovateli zápisu: Marii Kárskou a Pavla Havrana, zapisovatelem Radku 
Kadlecovou. 
 
Usnesení č. 2 - 2/2020: 
ZO Strakov schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1. Závěrečný účet obce Strakov za rok 2019, Zpráva o hospodaření 
2. Účetní závěrka za rok 2019 
3. Rozpočtová opatření  
4. Majetkoprávní záležitosti 
5. Zprávy z obecního úřadu 
6. Jiné, diskuze 

 

Usnesení č. 3 - 2/2020: 
ZO schvaluje Závěrečný účet obce Strakov za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Strakov za rok 2019 a to bez výhrad. Dále vyjadřuje souhlas 
s celoročním hospodařením obce bez výhrad.   
 

Usnesení č. 4 - 2/2020: 
ZO schvaluje účetní závěrku obce Strakov sestavenou k rozvahovému dni, tedy 
k 31.12.2019, a to bez výhrad. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha jsou přílohou účetní 
závěrky obce Strakov. Protokol o schválení účetní závěrky byl podepsán. 

 
ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 2 ze dne 8. 4. 2020 a 
rozpočtové opatření č. 3 ze dne 4. 5. 2020 dle podkladů od správce rozpočtu obce.    
 
Usnesení č. 5 - 2/2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov schvaluje částku finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč pro 
Český svaz včelařů, z. s. základní organizace Litomyšl, IČ: 62675290 na činnost spolku 
v roce 2020. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí finančních prostředků. 

 

Usnesení č. 6 - 2/2020: 

Zastupitelstvo obce Strakov schvaluje poskytnutí příspěvku do sdruženého fondu na nákup 
knih Městské knihovně ve Svitavách, IČ: 75003171 na kalendářní rok 2020 ve výši 490,00 
Kč. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

Usnesení č. 7 - 2/2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov schvaluje finanční dar ve výši 1 000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s., 
IČO: 61383198 na zajištění provozu dětské krizové linky. ZO pověřuje starostu k podpisu 
darovací smlouvy. 
 

Usnesení č. 8 -2/2020: 
ZO schvaluje žádost firmy ČEZ Distribuce, a.s. IČO 24729035 se sídlem v Děčíně, 
zastoupené na základě plné moci firmou SIGNALBAU a.s. Přerov o uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018435/VB/1 Strakov, parcela 375/1 -
knn,nn. Tato smlouva se týká obecního pozemku č. 375/3. ZO žádost projednalo, nebyly 
vzneseny námitky ani připomínky, starosta byl pověřen k podpisu smlouvy. 
 

Usnesení č. 9 -2/2020: 
ZO schvaluje žádost firmy ČEZ Distribuce, a.s. IČO 24729035 se sídlem v Děčíně, 
zastoupené na základě plné moci firmou ELPO s.r.o. Hrochův Týnec o uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018256/VB/05 Strakov, parcela 31/3 -knn. 
Tato smlouva se týká obecních pozemků č. 43/2 a 610/8. ZO žádost projednalo, nebyly 
vzneseny námitky ani připomínky, starosta byl pověřen k podpisu smlouvy. 
 



Usnesení č. 10 -2/2020: 
ZO předběžně souhlasí s prodejem části pozemku p.p. č. 681 – cca 478 m2 Městu Litomyšl 
za cenu 35,- Kč /m2. Starosta byl pověřen k dalším jednáním. 

 
ZO bere na vědomí zprávu o pokračování příprav na výstavbu cyklostezky Janov – Strakov. 
Obcí Janov byla pořízena projektová dokumentace, dopravní průzkum a bezpečnostní audit 
pro akci „Cyklostezka Janov – Strakov“. Nabídková cena u projektové dokumentace činí 
259 453,10 Kč vč. DPH a u dopravního průzkumu a bezpečnostního auditu činí nabídková 
cena 83 490,- Kč vč. DPH. Tyto částky jsou uvedeny za celou cyklostezku. Na těchto 
nákladech se bude obec Strakov v určitém poměru podílet. 

 
Usnesení č. 11 - 2/2020: 
ZO schválilo uzavření Dodatku č. 18 ke Smlouvě č. 29/2001/O o nakládání s komunálním 
odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu se společností LIKO Svitavy, a.s. 
Tolstého 2114/13, 568 02 Svitavy.  Starosta byl pověřen k podpisu. 

 
Usnesení č. 12 -2/2020: 
ZO znovu projednalo nabídky od firmy ZEMPRASTAV spol. s r.o. Miletín, cena 877 250,- Kč 
vč.DPH a nabídky od firmy PP-GROUP.cz s.r.o., cena 735 703,- Kč vč. DPH. Protože jde o 
řešení havarijního stavu rybníka ZO nepožaduje další cenové nabídky. Byla vybrána firma 
PP-GROUP.cz s.r.o. Proseč a ZO souhlasí s uzavřením smluv s touto firmou, která provede 
opravy ve 3 fázích v celkové ceně 735 703,- Kč vč. DPH. 

 
Usnesení č. 13 -2/2020: 
ZO souhlasí s probíhajícími opravami parketu, výstavbou tenisové zdi, opravou oplocení a 
opravou sociálního zázemí na hřišti. Práce jsou prováděny dohodami o provedení práce 
občanů. ZO provádění prací projednalo a dodatečně schvaluje. 
 

Usnesení č. 14 -2/2020: 
ZO schvaluje pořízení profesionální traktorové sekačky ETESIA Hydro. Pokusíme se na 
nákup sekačky sehnat dotaci, v případě havarijního stavu stávající sekačky, koupíme novou i 
bez dotace. 
 

Usnesení č. 15 -2/2020: 
ZO souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce mezi obcí a zastupitelem Lukášem 
Štarmanem na práce spojené s údržbou majetku a vzhledu obce. Odměna je dohodnuta na 
120,- Kč/ hod.  
  
Usnesení č. 16 -2/2020: 
ZO souhlasí s Požárním řádem obce Strakov a Plánem preventivně výchovné činnosti 
v oblasti požární ochrany na rok 2020.  
 

Usnesení č. 17 -2/2020: 
ZO souhlasí s ukončením spolupráce s Českým rybářským svazem, z.s. Protože současná 
spolupráce je z našeho pohledu nedostatečná, smlouva nebyla od roku 2016 prodloužena. 
Rybník budeme provozovat v naší režii, zodpovědná osoba bude zastupitel L. Štarman, 
odborná spolupráce J. Kostlán.   

 
ZO bere na vědomí návrh předsedajícího na úpravu povrchu hřiště, bude proveden cenový 
průzkum a prověřeny možnosti ohledně případné dotace. 

 

ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření v lese a souhlasí s podáním žádostí o finanční 
příspěvek na oplocení lesních porostů, dále na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů. 
 
ZO bere na vědomí ostatní zprávy z obecního úřadu viz zápis ze zasedání ze dne 
27.5.2020. 
 
 
Ověřovatelé:              …………………………………………………………………………….. 
                                     RNDr. Marie Kárská                             Ing. Pavel Havran 
 
 
Starosta: ……………………………………..       

                     Mgr. Jan Janypka  


