
 
 
 
 
 
Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Strakov konaného  
dne 23. 11. 2022 v 18,30 hod. na Obecním úřadě ve Strakově 

 
 
Usnesení č. 1 - 6/2022: 
ZO určuje ověřovateli zápisu: Josefa Kopeckého a Stanislava Tauera, zapisovatelem 
Jaroslavu Buřvalovou. 
 

Usnesení č. 2 - 6/2022: 
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. 10 ze dne 10.11. 2022 dle 
podkladů od správce rozpočtu obce.    

 
Usnesení č. 3 - 6/2022: 
ZO schválilo uzavření Dodatku č. 1715/B1/2022/1 o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu SFDI na rok 2022 na akci „Novostavba chodníku v obci Strakov“, ISPROFOND: 
5537510239. Starosta byl pověřen k jeho podpisu.   

 

Usnesení č. 4 - 6/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov schválilo výsledek cenového průzkumu na akci: „Veřejné 
osvětlení cyklostezky Janov-Strakov“. Zhotovitelem bude Pavel Doseděl Janov IČ:62676130 
s nejnižší cenou: 489.267,13 Kč vč. DPH. Obec vystaví objednávku na provedení této akce.   
 

Usnesení č. 5 - 6/2022: 
ZO souhlasí se žádostí o příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů zaslanou 
na KÚ Pardubického kraje ve výši 49 540 Kč z rozpočtu ministerstva zemědělství.  

  
Usnesení č. 6 - 6/2022: 
ZO schvaluje částku finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč pro Oblastní charitu Polička na 
zajištění sociálních a sociálně zdravotních služeb občanům na rok 2023.  
 

Usnesení č. 7 - 6/2022: 
Zastupitelstvo obce zamítá žádost Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.- OMS Svitavy o 
koupi pozemků p.č.827 ostatní plocha 5 m2 a p.č. 265/4 trvalý travní porost 75 m2 v k.ú. 
Strakov na Černé hoře.   
 

Usnesení č. 8 - 6/2022: 
Zastupitelstvo obce odkládá projednání žádosti manželů Peřinových o směnu částí pozemků 
p.č. 84/1 a p.č. 86 a nebude se k ní vyjadřovat z důvodu vyjádření žadatelů, že podají novou 
žádost.   
 
ZO bere na vědomí cenu vodného na rok 2023 ve výši 46 Kč/m3 vč. DPH.    
 

Usnesení č. 9 - 6/2022: 
ZO schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150 tis. Kč pro Svazek majitelů 
skupinového vodovodu Janov-Strakov-Mikuleč do fondu plánu obnovy vodovodu, který má 
svazek za povinnost tvořit.    



 

 
Usnesení č. 10 - 6/2022: 
ZO souhlasí se vznikem pracovně právního vztahu mezi obcí a členem ZO. Jedná se o 
dohodu o provedení práce na: prohrnování a úklid sněhu, úklid, opravy a udržování majetku 
a vzhledu obce na rok 2023 se zastupitelem Lukášem Štarmanem. Odměna za vykonanou 
práci je 300 Kč/hod.  ZO pověřuje starostu k uzavření dohody o provedení práce.  
 
ZO byl předložen návrh rozpočtu obce Strakov na rok 2023 dle podkladů od správce 
rozpočtu a návrh střednědobého rozpočtu na roky 2023–2025. Návrhy byly projednány, a 
budou v zákonné lhůtě vyvěšeny na úřední desce včetně elektronické.  
 
ZO bere na vědomí zvýšení ceny služeb společnosti LIKO Svitavy za odvoz komunálního a 
velkoobjemového odpadu z 852 Kč na 960 Kč za občana. Obec pro rok 2023 nebude 
poplatek za svoz komunálního odpadu zvyšovat.    

 
ZO bere na vědomí konání akce rozsvícení vánočního stromu u kapličky v sobotu 
26.11.2022 v 18,00 hodin. 
 
ZO bere na vědomí, že se v obci Strakov v sobotu 7. 1. 2023 koná Tříkrálová sbírka.    
 

 
 

 

 

 

Ověřovatelé:              …………………………………………………………………………….. 
                                    Stanislav Tauer                                   Josef Kopecký 
 
 
 
 
Starosta: ………………………………..       

               Mgr. Jan Janypka 


