
 
 
 
 

Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Strakov konaného  
dne 18. 8. 2021 v 18,30 hod. na Obecním úřadu ve Strakově 

 
 
Usnesení č. 1 - 3/2021: 
ZO určuje ověřovateli zápisu: StanislavaTauera a Radku Kadlecovou, zapisovatelem 
Jaroslavu Buřvalovou. 

 

Usnesení č. 2 - 3/2021: 
ZO Strakov schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1. Rozpočtové opatření 
2. Majetkoprávní záležitosti 
3. Akce 2. poloviny roku 
4. Zprávy z obecního úřadu 
5. Jiné 
6. Diskuze 

 

ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 2 ze dne 15. 6. 2021 a č. 3 
ze dne 8. 7. 2021 dle podkladů od správce rozpočtu obce.    
 

Usnesení č. 3 - 3/2021: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s poskytnutým darem – materiální pomocí obci 
Mikulčice postižené tornádem. Materiální pomoc byla v celkové výši 29 693,40 Kč (střešní 
latě včetně dopravy).   

 

Usnesení č. 4 - 3/2021: 
ZO zamítá žádost o finanční dar na činnost Klubu RADOST Prostějov-Asociace rodičů a 
přátel zdravotně postižených dětí v ČR:  

 
Usnesení č. 5 - 3/2021: 
ZO zamítá žádost Hospicu Anežky České Červený Kostelec o finanční dar – příspěvek na 
činnost.  

 

Usnesení č. 6 - 3/2021: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti s firmou 
CETIN a.s. – služebnost zřízení, provozování oprav a údržby Elektrické přípojky a 
podzemního komunikačního vedení, a to v rozsahu vyznačeném v GP č. 346-23/2021.   

 

Usnesení č. 7 - 3/2021: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti s firmou 
CETIN a.s. – služebnost umístění a provozování Komunikačního vedení a zařízení p. č. 
611/5 a 373/36 (optický kabel).   
 

Usnesení č. 8 - 3/2021: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti s firmou ČEZ Distrubice a.s. - Strakov, parcela 13/1 – umístění podzemního 
vedení a pojistkového pilíře na p. č. 598. 

 

Usnesení č. 9 - 3/2021: 
Zastupitelstvo obce Strakov odkládá žádost firmy ČEZ Distribuce o uzavření Smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – Litomyšl – 
SAINT GOBAIN CZ – VN. Jedná se o umístění zařízení distribuční soustavy na pozemcích 
p. č. 593/5 a 234/2. Starosta byl pověřen k jednání a seznámení se s předmětem smlouvy se 
zástupci ČEZU na místě. Věc bude projednána na příštím zastupitelstvu. 



Usnesení č. 10 - 3/2021: 
ZO souhlasí s podepsáním Smlouvy o poskytnutí dotace z programu „Podpora zpracování 
strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Předmětem smlouvy je poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace na „Strakov, pasport místních komunikací“ ve výši 39 767,- Kč.  
 

Usnesení č. 11 - 3/2021: 
ZO souhlasí s cenovou nabídkou firmy EDIP Plzeň na zpracování pasportu místních 
komunikací a pověřuje starostu k uzavření smlouvy. 
 

Usnesení č. 12 - 3/2021:: 
Zastupitelstvo obce odkládá žádost Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.- OMS Svitavy o 
koupi pozemků kolem střelnice v k. ú. Obce Strakov na Černé hoře. Věc bude projednána na 
příštím zasedání ZO. ZO pověřuje starostu k jednání a prověření skutečností na místě.  

 
ZO bere na vědomí schválenou žádost o dotaci od SFDI na výstavbu chodníku od ostrůvku 
k vodojemu.  

 
 
 
Ověřovatelé:              …………………………………………………………………………….. 
                                     Stanislav Tauer                                        Radka Kadlecová 
 
 
Starosta: ……………………………………..       

                     Mgr. Jan Janypka  


