
      
 
 
 

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Strakov konaného  
dne 3. 11. 2021 v 18,30 hod. na Obecním úřadu ve Strakově 

 
 
Usnesení č. 1 - 4/2021: 
ZO určuje ověřovateli zápisu Lukáše Štarmana a Radku Kadlecovou, zapisovatelem 
Jaroslavu Buřvalovou. 
 
Usnesení č. 2 - 4/2021: 
ZO Strakov schvaluje následující program veřejného zasedání: 

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

 

ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 4 ze dne 2.9.2021 a č. 5 ze 
dne 18. 10. 2021 dle podkladů od správce rozpočtu obce.    
 

K usnesení ze dne 18.8.2021: 

 
Usnesení č. 9-3/2021 ze dne 18.8.2021 trvá. 
 

Usnesení č. 12-3/2021 – opětovné projednání:  

Usnesení č. 3 - 4/2021: 
Zastupitelstvo obce zamítá žádost Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.- OMS Svitavy o 
koupi pozemků kolem střelnice v k. ú. Obce Strakov na Černé hoře. 
 

Usnesení č. 4 - 4/2021: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí mimořádného členského 
příspěvku Mikroregionu Litomyšlsko č. 25/2021 – na náklady na spolufinancování projektu 
„Péče o dřeviny v obcích Mikroregionu Litomyšlsko“ ve výši 15 520 Kč. ZO pověřilo starostu 
k podpisu smlouvy. 

 

Usnesení č. 5 - 4/2021: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finančních příspěvků 
poskytovaných z rozpočtu na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů a na ekologické a 
k přírodě šetrné technologie.  
 

ZO bere na vědomí probíhající cenový průzkum na akci „Novostavba chodníku v obci 
Strakov“. 
  

Usnesení č. 6 - 4/2021: 
Zastupitelstvo obce schválilo výši poplatku za komunální odpad na rok 2022 ve výši 600,- Kč 
na občana s trvalým pobytem na území obce a na stavbu určenou k individuální rekreaci, 
bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. 
 

Usnesení č. 7 - 4/2021: 
ZO se usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021 o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022. 
 
Usnesení č. 8 - 4/2021: 
ZO se usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021 o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022. 



 
Usnesení č. 9 - 4/2021: 
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s DS Delta na akci „zřízení zpevněné plochy pro 
kontejnery za cenu 496 763,10 Kč včetně DPH. Starosta byl pověřen k jejímu podpisu. 
Žádná další stanoviska, návrhy ani připomínky nebyly podány.  
 

Usnesení č. 10 - 4/2021: 
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s DS Delta na akci „Oprava místní komunikace 
v obci Strakov – kopec“ za cenu 353 984,30 Kč včetně DPH. Starosta byl pověřen k jejímu 
podpisu. Žádná další stanoviska, návrhy ani připomínky nebyly podány.  

 

Usnesení č. 11 - 4/2021: 
Zastupitelstvo obce nesouhlasí se vstupem do spolku NAŠE ODPADKY a žádost o finanční 
dar zamítá. 

 
 
 
 

 

 

 

Ověřovatelé:              …………………………………………………………………………….. 

                                               Lukáš Štarman                            Radka Kadlecová 

 

 

 

 

 

Starosta: ……………………………………..       

                     Mgr. Jan Janypka 

 
 


