
 
 
 
 
Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Strakov konaného  

dne 3. 3. 2021 v 18,30 hod. na sále Obecního úřadu ve Strakově 

 
 
Usnesení č. 1 - 1/2021: 
ZO určuje ověřovateli zápisu: Antonína Tauera a Lukáše Štarmana, zapisovatelem 
RNDr. Marii Kárskou.. 

 

Usnesení č. 2 - 1/2021: 
ZO Strakov schvaluje následující program veřejného zasedání: 

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

 
Usnesení č. 3 – 1/2021: 
ZO souhlasí se zveřejněním záměru obce směnit 
pozemky v obci a katastrálním území Strakov z vlastnictví obce Strakov, a to: 

-  část pozemkové parcely p. č. 623 (ostatní plocha) o výměře 61 m2 označenou v 
geometrickém plánu jako p. č. 623/3, 

-  část pozemkové parcely p. č. 623 (ostatní plocha) o výměře 19 m2 označenou v 
geometrickém plánu jako p. č. 623/4,  

-  část pozemkové parcely p. č. 623 (ostatní plocha) o výměře 62 m2 označenou v 
geometrickém plánu jako p. č. 623/5; 

za pozemky v obci a katastrálním území Strakov, a to: 
- pozemkovou parcelu p.č. 111/6 (zahrada) o výměře 99 m2; 
- pozemkovou parcelu p.č. 111/8 (trvalý travní porost) o výměře 21 m2. 

 
Usnesení č. 4 – 1/2021: 
ZO souhlasí se zveřejněním záměru obce prodat v obci a katastrálním území Strakov 
z vlastnictví obce Strakov, část pozemkové parcely p. č. 623 (ostatní plocha) o výměře 99 
m2 označenou v geometrickém plánu jako p. č. 623/2. 

 

Usnesení č. 5 – 1/2021: 
ZO schvaluje částku finančního příspěvku 15 000 Kč pro Domov pro seniory, Horní 
Sloupnice 258, IČO:00854255 na poskytované sociální služby na rok 2021.  
     
Usnesení č. 6 – 1/2021: 
ZO schvaluje částku finančního příspěvku 1 000 Kč na činnost spolku Českého svazu 
včelařů, z.s. základní organizace Litomyšl, IČO: 62675290 na rok 2021.  

 
Usnesení č. 7 – 1/2021: 
ZO schvaluje žádost Městské knihovny Svitavy, IČ: 75003171 o uzavření smlouvy o 
sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny a příspěvek do fondu ve 
výši 500 Kč.   
 
Usnesení č. 8 – 1/2021:: 
ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 19 ke Smlouvě č. 29/2001/O o nakládání s komunálním 
odpadem včetně separace a nebezpečným odpadem se společností LIKO Svitavy, a.s.     
 
Usnesení č. 9 – 1/2021: 
ZO souhlasí se zmocněním svozové společnosti LIKO a.s. Svitavy k zastupování Obce 
Strakov ve věcech souvisejících k zastupování v jednání s provozovatelem skládky a 
z nových povinností vyplývajících z nového zákona o odpadech, platného do 1.1.2021.      



 
Usnesení č. 10 – 1/2021: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. smlouvy V-12-2022089 Strakov, parcela 
86-knn (cesta p.č. 593/7).   

 

Usnesení č. 11 – 1/2021: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. smlouvy IE-12-2007830/VB/81 název: 
Č.Třebová – Strakov, VN 3823 obnova vn, parcela č. 593/3,593/7,598,193/3,610/8, 593/26, 
611/5, 54/9.   
 
Usnesení č. 12 – 1/2021: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s uzavřením Dohody o umístění stavby č. IE-12-
2007830/DUS-DEMONTAŽ/81, název: Č.Třebová-Strakov, VN3823-obnova vn. Dále 
souhlasí se stavbami trafostanic na obecních pozemcích p.č. 54/9 a p.č. 193/3 dle 
předložených situačních výkresů. 
 
Usnesení č. 13 – 1/2021: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s uzavřením Dohody o umístění stavby mobilní 
trafostanice pro trafostanici SY_0610 č. IE-12-2007830/DUS/1 – postavení a provoz mobilní 
dočasné trafostanice po dobu výstavby trafostanice TS_SY_0610. 
 

Usnesení č. 14 - 1/2021: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s podpisem Memoranda o způsobu řešení stavby „D35 
Litomyšl-Janov“ a zachování kvality prostředí související s výstavbou dálnice D35 na území 
města Litomyšl a okolních obcí. Podpisem byl pověřen starosta. 
 
Usnesení č. 15 – 1/2021: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí se zpracováním pasportu místních komunikací v obci, 
starosta byl pověřen k jednání a zajištění cenové nabídky na zhotovení pasportu.  

 

ZO bere na vědomí výši příspěvku Mikroregionu Litomyšlsko na rok 2021 ve výši 6 150,- Kč.  
 
ZO bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2020 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 2021 na budově 
úřadu. („Vlajka pro Tibet“ na podporu malého státu Tibetu). 
 
ZO bere na vědomí připojení se k výzvě „Hodina Země 2021“, kdy v sobotu 27.3.2021 od 
20.30 do 21.30 hod. v naší obci zhasneme veřejné osvětlení. 
 

Zastupitelstvo obce děkuje všem dárcům za příspěvek v celkové výši 8 592,- Kč, který byl 
vybrán při Tříkrálové sbírce 2021  

 
Zastupitelstvo obce bylo informováno o oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů 
v roce 2021. (rozhodný okamžik z pátku 26.3. na sobotou 27.3.2021) 
 
 
 
Ověřovatelé:              …………………………………………………………………………….. 
                                     Antonín Tauer                                        Lukáš Štarman 
 
 
 
 
Starosta: ……………………………………..       

                     Mgr. Jan Janypka  


