
 
 
 
 
Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Strakov konaného  

dne 9. 3. 2022 v 18,30 hod. na Obecním úřadu ve Strakově 

 
 
 
Usnesení č. 1 - 1/2022: 
ZO určuje ověřovateli zápisu Stanislava Tauera a Radku Kadlecovou, zapisovatelem 
Jaroslavu Buřvalovou. 

 

Usnesení č. 2 - 1/2022: 
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. 1 ze dne 1.2.2022 dle 
podkladů od správce rozpočtu obce.    
 

Usnesení č. 3 - 1/2022: 
ZO schvaluje částku finančního daru ve výši 25 000 Kč pro Farní charitu Litomyšl, Bělidla 
392, Litomyšl, na poskytované odborné sociální a zdravotní služby pro rok 2022 a pověřuje 
starostu k podpisu darovací smlouvy.  

 

Usnesení č. 4 - 1/2022: 
ZO schvaluje částku finančního příspěvku 1 000 Kč na činnost spolku Českého svazu 
včelařů, z.s. základní organizace Litomyšl, IČO: 62675290 na rok 2022.  

 
Usnesení č. 5 - 1/2022: 
ZO schvaluje částku finančního příspěvku 1 000 Kč na činnost záchranné stanice Pasíčka 
Bor u Skutče na rok 2022.  

 
Usnesení č. 6 - 1/2022: 
ZO schvaluje žádost Městské knihovny Svitavy, IČ: 75003171 na uzavření smlouvy o 
sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny a příspěvek do fondu ve 
výši 1 000 Kč.   

 

ZO bere na vědomí výši příspěvku Mikroregionu Litomyšlsko na rok 2022 ve výši 6 200,- Kč.  
 

Usnesení č. 7 - 1/2022: 
ZO souhlasí se zveřejněním záměru obce prodat v obci a katastrálním území Strakov 
z vlastnictví obce Strakov, pozemkovou parcelu p. č.722/13 (trvalý travní porost) o výměře 
15 m2. 
 

ZO bere na vědomí a souhlasí s rozhodnutím stavebního odboru MěÚ Litomyšl o zamítnutí 
záměru Ing. Luxe Vlkov na rekonstrukci haly. 

 

Usnesení č. 8 - 1/2022: 
ZO souhlasí s vyvoláním jednání se společností LESY ČR o převodu komunikace a 
přilehlých ploch v obci do vlastnictví obce.     
 

 
 



Usnesení č. 9 - 1/2022: 
ZO souhlasí s koupí pozemku p. č. 84/1 o výměře 927 m2 u obecního rybníka. Starosta byl 
pověřen k jednání o koupi tohoto pozemku.     

 
ZO bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2021 o poskytování informací podle zákona 
č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. 
 
ZO bere na vědomí Plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany na rok 
2022. 

 
ZO bere na vědomí připojení se k výzvě „Hodina Země 2022“, kdy v sobotu 26.3.2022 od 
20.30 do 21.30 hod. v naší obci zhasneme veřejné osvětlení. 
 

Zastupitelstvo obce děkuje všem dárcům za příspěvek v celkové výši 15 425,- Kč, který byl 
vybrán při Tříkrálové sbírce 2022  
 

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

                                              Stanislav Tauer                            Radka Kadlecová 

 

 

 

 

 

Starosta: ……………………………………..       

                     Mgr. Jan Janypka 
 

 


