
 
 
 

 
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Strakov konaného  

dne 16. 12. 2020 v 18,30 hod. na sále Obecního úřadu ve Strakově 

 
 
Usnesení č. 1 - 5/2020: 
ZO určuje ověřovateli zápisu: Dagmar Širokou a Stanislava Tauera, zapisovatelem Radku 
Kadlecovou. 

 

Usnesení č. 2 - 5/2020: 
ZO Strakov schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1. Rozpočtové opatření 
2. Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
3. Majetkoprávní záležitosti 
4. Návrh plánu na rok 2021 
5. Zprávy z obecního úřadu 
6. Jiné, diskuze 

 

ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 7 ze dne 11. 11. 2020 a 
rozpočtové opatření č. 8 ze dne 9. 12. 2020 dle podkladů od správce rozpočtu obce.    

 
Usnesení č. 3 - 5/2020: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet na rok 2021 dle podkladů od správce rozpočtu. 
 

Usnesení č. 4 - 5/2020: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2021 až 2023 dle 
podkladů od správce rozpočtu. 
 
Usnesení č. 5 - 5/2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-
12-2019929/VB/2, Strakov, parcela č. 293/1. Obsahem věcného břemene je právo 
Oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na 
Dotčených nemovitostech.  Tato smlouva se týká obecního pozemku č. 300/14. Věcné 
břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,00 Kč.  ZO žádost projednalo, 
nebyly vzneseny námitky ani připomínky, starosta byl pověřen k podpisu smlouvy.  

 

Návrh usnesení č. 6 - 5/2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy se zemědělcem Ing. 
Jiřím Luxem, Vlkov 99. Záměr obce propachtovat pozemky byl zveřejněn od 18.11. do 
7.12.2020. ZO obce navrhuje cenu 1 500,- Kč /rok/ha za TTP a ost.plochu a 1 800 Kč/rok/ha 
za ornou půdu. Smlouva bude uzavřena na 10 let včetně inflační doložky.  ZO pověřilo 
starostu k podpisu smlouvy. 
 
Usnesení č. 7 - 5/2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov odkládá žádosti firmy ČEZ, kterou zastupuje společnost 
MontProjekt Litomyšl, na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení VB, dohody o 
demontáži trafostanic, dohody o postavení a provozu dočasné mobilní trafostanice  a 
budoucích kupních smluv na pozemky pod trafostanicemi viz zápis. Tyto smlouvy budou 
projednány na příštím zasedání ZO. Dalším jednáním byl pověřen starosta. 
 
Usnesení č. 8 - 5/2020: 
ZO Strakov souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výstavbu chodníku od SFDI. ZO souhlasí 
s nabídkou firmy EDIP s.r.o. Plzeň na zpracování dopravního průzkumu a bezpečnostního 
auditu v částce 60 500,- Kč. Dále souhlasí s cenovou nabídkou na zpracování a podání 
žádosti a závěrečného vyhodnocení akce v částce 31 000,-Kč.  



Usnesení č. 9 - 5/2020: 
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o podmínkách provedení stavby“ vedené pod č. 
S/OM/4476/20/PPS/BP v rámci realizace stavby „Novostavba chodníku v obci Strakov“, která 
se dotýká pozemků označených jako p. p. č. 593/23 ostatní plocha – silnice a p. p. č. 593/24 
ostatní plocha – silnice, vše v obci a k. ú. Strakov ve vlastnictví Pardubického kraje. 
Předmětem smlouvy je výstavba chodníku podél silnice III/03530 Litomyšl – Janov v obci 
Strakov, směrem od rozcestí se středovým ostrůvkem ve středu obce vlevo směrem na 
Janov v délce 228,28 m. Realizace stavby řeší zvýšení bezpečnosti a komfortu chodců 
v obci Strakov. Zároveň ukládá a pověřuje starostu k uzavření smlouvy mezi Pardubickým 
krajem a obcí Strakov.  
 

Usnesení č. 10 - 5/2020: 
ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického 
kraje v rámci Programu obnovy venkova v roce 2021 – Zřízení zpevněné plochy pro 
kontejnery na bioodpad.  
 

Usnesení č. 11 - 5/2020: 
ZO schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek na realizaci projektu „ Malý LEADER“ od 
MAS na opravu a nátěr fasády OÚ a vstupu do obecní knihovny.  
 

ZO bere na vědomí uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku „Malý 
LEADER - Oprava oplocení zahrady včetně podezdívky u č.p. 45 (budova OV-bývalá škola)“.  
Dodatkem se posouvá dokončení a čerpání příspěvku do 31. 5. 2021. 
 
Usnesení č. 12 - 5/2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov bylo seznámeno s provedenými opravami parketu, sociálek a 
oplocení na místním hřišti. Protože byl parket opraven a plánovaná rekonstrukce z roku 2015 
nebude realizována, ZO souhlasí s odepsáním částky 71 250,- Kč jako zmařené investice.  

 

Usnesení č. 13 - 5/2020: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s tím, že budou poplatky za sběr a odvoz netříděného 
komunálního odpadu pro rok 2021 ve stejné výši jako v roce 2020, tedy 500,- Kč. 

 
Usnesení č. 14 - 5/2020: 
ZO schvaluje částku finančního daru ve výši 26 000,- Kč pro Farní charitu Litomyšl, Bělidla 
392, Litomyšl, na poskytované odborné sociální a zdravotní služby pro rok 2021 a pověřuje 
starostu k podpisu darovací smlouvy.  

 

Usnesení č. 15 - 5/2020: 
ZO souhlasí se vznikem pracovně právního vztahu mezi obcí a členem ZO. Jedná se o 
dohodu o provedení práce na úklid sněhu frézou zastupitelem Lukášem Štarmanem. 
Z důvodu toho, že bude používat vlastní frézu včetně pohonných hmot, je dohodnuta 
odměna 250,00 Kč/hod.  ZO pověřuje starostu k uzavření dohody o provedení práce.  
 
ZO bere na vědomí zvýšení ceny vodného na rok 2021 od 1.1.2021 na 39,00 Kč/m3.    
 

ZO bere na vědomí přijetí dotací na hospodaření v lesích, na zmírnění kůrovcové kalamity a 
obnovu lesních porostů v celkové výši 122 645 Kč.    

 

ZO bere na vědomí plán prací na rok 2021 
 
 
Ověřovatelé:              …………………………………………………………………………….. 
                                     Dagmar Široká                                        Stanislav Tauer 
 
 
Starosta: ……………………………………..       

                     Mgr. Jan Janypka  


