
 
 
 
 
Usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Strakov konaného  

dne 25. 5. 2022 v 18,30 hod. na Obecním úřadě ve Strakově 

 
 
Usnesení č. 1 - 2/2022: 
ZO určuje ověřovateli zápisu: Jaromíra Křemenáka a Lukáše Štarmana, zapisovatelem 
Jaroslavu Buřvalovou. 
 

Usnesení č. 2 – 2/2022: 
ZO Strakov schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1. Rozpočtová opatření  
2. Závěrečný účet obce Strakov za rok 2021, Zpráva o hospodaření 
3. Účetní závěrka za rok 2021 
4. Zprávy z obecního úřadu 
5. Jiné 
6. Diskuze 

 
ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 2 ze dne 7. 4. 2022, č. 3 ze 
dne 20.4.2022 a č. 4 ze 12.5.2022 dle podkladů od správce rozpočtu obce.    

 
Usnesení č. 3 – 2/2022: 
ZO schvaluje Závěrečný účet obce Strakov za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Strakov za rok 2021 a to bez výhrad. Dále vyjadřuje souhlas 
s celoročním hospodařením obce bez výhrad.   
 

Usnesení č. 4 – 2/2022: 
ZO schvaluje účetní závěrku obce Strakov sestavenou k rozvahovému dni, tedy 
k 31.12.2021, a to bez výhrad. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha jsou přílohou účetní 
závěrky obce Strakov. Protokol o schválení účetní závěrky byl podepsán. 
 

Usnesení č. 5 – 2/2022: 
ZO schvaluje stanovení počtu členů zastupitelstva pro volby do zastupitelstva obce konané 
23. a 24.9. 2022 v počtu 7 členů.   
 

Usnesení č. 6 - 2 /2022: 
ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 722/13 (trvalý travní porost) o výměře 15 m2 
v katastrálním území Strakov, manželům Kommovým, oba bytem Brandlova č.p. 507, 
Vysoké Mýto, za celkovou kupní cenu 525,- Kč.   

 
Usnesení č. 7 – 2/2022: 
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci 
„Veřejné osvětlení chodníku – směr Janov“. Poskytovatelem je Pardubický kraj a výše 
poskytované investiční dotace je 100 000 Kč. ZO pověřilo starostu k podpisu smlouvy. 
 

Usnesení č. 8 – 2/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene 
práva provozovat a udržovat zařízení distribuční soustavy firmou ČEZ Distrubice Děčín. 
Číslo smlouvy: IV-12/2022089/VB/1 Strakov, parcela 86-knn, parcela 593/7.  
 

Usnesení č. 9 – 2/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov schvaluje finanční dar ve výši 2 000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s., 
na zajištění provozu dětské krizové linky. ZO pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy. 

 

 



Usnesení č. 10 – 2/2022: 
ZO zamítá žádost o finanční dar na činnost Klubu RADOST Prostějov-Asociace rodičů a 
přátel zdravotně postižených dětí v ČR.  
 

Usnesení č. 11 – 2/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov nevyhovuje žádosti firmy TSProduction o možnost konání 
kulturní akce – produkce letního kina v obci -  Putovní kino. Žádost se zamítá. 

 

 

 
 

 

Ověřovatelé:              …………………………………………………………………………….. 
                                    Jaromír Křemenák                               Lukáš Štarman 
 
 
 
 
Starosta: ……………………………………..       

                     Mgr. Jan Janypka  


