
 
 
 
 

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Strakov 
 konaného dne 19. 10. 2022 v 17,30 hod. na Obecním úřadě ve Strakově 

 
 
ZO Strakov bere na vědomí složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva. 
 

Usnesení č. 1 - 5/2022: 
ZO určuje ověřovateli zápisu: Pavla Havrana a Lukáše Štarmana, zapisovatelem Jaroslavu 
Buřvalovou. 
 

Usnesení č. 2 - 5/2022: 
ZO Strakov schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

1. Slib nových členů obecního zastupitelstva 
2. Volba starosty a místostarosty 
3. Zřízení výborů a komisí 
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
5. Rozpočtové opatření 
6. Majetkoprávní záležitosti 
7. Diskuze 

 

Usnesení č. 3 - 5/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
 

Usnesení č. 4 - 5/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov volí starostou Mgr. Jana Janypku. 
  

Usnesení č. 5 - 5/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov volí místostarostou Radku Kadlecovou. 
  

Usnesení č. 6 - 5/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné. 
  

Usnesení č. 7 - 5/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov volí finanční výbor: 
Předseda: Josef Kopecký 
Členové:  RNDr. Marie Kárská, Lenka Stříteská 
  

Usnesení č. 8 - 5/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov volí kontrolního výbor: 
Předseda: František Stráník 
Členové:  Jaromír Křemenák, Václava Křemenáková 
  

Usnesení č. 9 - 5/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov volí předsedy a členy těchto výborů: 
 
Výbor údržby a správy obce: 
Předseda: Lukáš Štarman 
Členové:  Radka Kadlecová, Ladislav Janecký 
 
Výbor kulturní a sociální: 
Předseda: Petra Vostárková 
Členové:  Marie Pechancová, Radka Kadlecová 
 
Výbor povodňový, požární a jiné bezpečnosti obce: 
Předseda: Mgr. Janypka Jan. 
Členové: Stanislav Tauer, Antonín Tauer  



 
Výbor správy lesa a pozemků: 
Předseda: Jan Kodýtek  
Členové: Jan Janypka, Ing. Lenka Havranová 
 

Usnesení č. 10 - 5/2022: 
1) Zastupitelstvo obce Strakov stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva takto: 
starosta                                                  25 775 Kč,  

           místostarosta                                          23 198 Kč, 
           člen zastupitelstva + předseda výboru:    2 577 Kč. 
 

2) Zastupitelstvo obce Strakov stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. 
 

           V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne 
složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě 
nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru) bude odměna náležet 
ode dne zvolení do této funkce.  
 
ZO bere na vědomí, že přejímá jednací řád schválený předchozím zastupitelstvem až do 
doby, kdy je samo změní či nahradí novým jednacím řádem.  

 
ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 9 ze dne 11.10.2022 dle 
podkladů od správce rozpočtu obce.    
 
Usnesení č. 11 - 5/2022: 
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm.a) a § 99 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  kompetenci starosty 
obce k provádění rozpočtových opatření v období mezi jednotlivými zasedáními 
zastupitelstva. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém takto provedeném 
rozpočtovém opatření na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení 
rozpočtového opatření starostou. 
 

Usnesení č. 12 - 5/2022: 
ZO pověřuje starostu obce k rozhodování v neodkladných výdajích do výše 50 000 Kč.    

 

Usnesení č. 13 - 5/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění přípravy a realizace 
objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících 
s přípravou a realizací stavby „D35 Litomyšl – Janov“ s ŘSD ČR. ZO pověřilo starostu 
k podpisu smlouvy. 

  

ZO bere na vědomí uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového 
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Elektrowin a.s. Praha. 
Účelem této smlouvy je přizpůsobit právní vztah mezi Obcí a Elektrowin nové právní úpravě. 
Touto novou smlouvou bude nahrazena původní Smlouva.   
 
Usnesení č. 14 - 5/2022: 
Zastupitelstvo obce odkládá projednání žádosti Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.- 
OMS Svitavy o koupi pozemků p.č.827 a p.č.265/4 v k.ú. Obce Strakov na Černé hoře na 
příští zasedání ZO.   
 
 
Ověřovatelé:              …………………………………………………………………………….. 
                                      Havran Pavel                         Štarman Lukáš 
 
 
Starosta:                                 ……………………………………..       

                                                Mgr. Jan Janypka 


