
 
 
 
 
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Strakov konaného  
dne 15. 12. 2021 v 18,30 hod. na Obecním úřadu ve Strakově 

 
 
Usnesení č. 1 - 5/2021: 
ZO určuje ověřovateli zápisu Pavla Hýbla a Jaromíra Křemenáka, zapisovatelem Jaroslavu 
Buřvalovou. 

 

Usnesení č. 2 - 5/2021: 
ZO Strakov schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1. Rozpočtové opatření 
2. Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu  
3. Majetkoprávní záležitosti 
4. Zprávy z obecního úřadu 
5. Jiné 
6. Diskuze 

 

ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 6 ze dne 5.11.2021 a č. 7 
ze dne 7. 12. 2021 dle podkladů od správce rozpočtu obce.    
 
Usnesení č. 3 - 5/2021: 
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet na rok 2022 dle podkladů od správce rozpočtu. 

   

Usnesení č. 4 - 5/2021: 
Zastupitelstvo obce schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022 až 2024 dle 
podkladů od správce rozpočtu. 
 

Usnesení č. 5 - 5/2021: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na 
rozšíření veřejného osvětlení chodníku od ostrůvku k vodojemu.  

 

Usnesení č. 6 - 5/2021: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený protokol o otevírání obálek a zprávu o 
vyhodnocení nabídek na realizaci zakázky „Novostavba chodníku v obci Strakov“. 
Zastupitelstvo obce pověřuje k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem společností 
Skanska a.s. Praha, která předložila nabídku s nejnižší cenou 1 995 496,54 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 7 - 5/2021: 
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy na umístění a provozování kontejneru na textil. Pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.  
 

Usnesení č. 8 - 5/2021: 
ZO nesouhlasí s návrhem smlouvy společnosti Fritex Markvartice na spolupráci v likvidaci 
odpadu kuchyňských olejů.  
 
Usnesení č. 9 - 5/2021: 
ZO schvaluje částku finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč pro Oblastní charitu Polička na 
zajištění sociálních a sociálně zdravotních služeb občanům na rok 2022.  

 

Usnesení č. 10 - 5/2021: 
ZO schvaluje částku finančního příspěvku 15 000 Kč pro Domov pro seniory, Horní 
Sloupnice na poskytované sociální služby na rok 2022.  
 
 



Usnesení č. 11 - 5/2021: 
ZO souhlasí se vznikem pracovně právního vztahu mezi obcí a členem ZO. Jedná se o 
dohodu o provedení práce – úklid, opravy a udržování majetku a vzhledu obce na rok 2022 
se zastupitelem Lukášem Štarmanem. Odměna za vykonanou práci je 150,00 Kč/hod.  ZO 
pověřuje starostu k uzavření dohody o provedení práce.  

 

ZO bere na vědomí zvýšení ceny vodného od 1.1.2022. Cena vody je 42 Kč/m3.    
 

ZO bere na vědomí plán prací na rok 2022 

 

 
 

 

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

                                               Ing. Pavel Hýbl                            Jaromír Křemenák 

 

 

 

Starosta: ……………………………………..       

                     Mgr. Jan Janypka 
 

 

 
 


