
 

 

     Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Strakov konaného 

    dne 16. 12. 2022 od 18,00 hod. na Obecním úřadě ve Strakově 

 

 
Usnesení č. 1-7/2022: 
ZO určuje ověřovateli zápisu: Josefa Kopeckého a Lenku Stříteskou, zapisovatelem 
Jaroslavu Buřvalovou. 
 
 

Usnesení č. 2-7/2022: 
ZO Strakov schvaluje následující program veřejného zasedání: 

1. Rozpočtové opatření  
2. Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2025 
3. Majetkoprávní záležitosti 
4. Zprávy z obecního úřadu 
5. Jiné 
6. Diskuze 

 
ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 11 ze dne 2.12. 2022 dle 
podkladů od správce rozpočtu obce.    

 

 
Usnesení č. 3 - 7/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov schválilo Rozpočet obce Strakov na rok 2023 dle podkladů od 
správce rozpočtu. 
 

 

Usnesení č. 4 - 7/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023 až 
2025 dle podkladů od správce rozpočtu. 
 
 

Usnesení č. 5 - 7/2022: 
ZO nesouhlasí s návrhem smlouvy společnosti Fritex Markvartice na spolupráci v likvidaci 
odpadu kuchyňských olejů.  

 
 

Usnesení č. 6 - 7/2022: 
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 2023 a pověřuje 
starostu k podpisu darovací smlouvy.  
 

 

ZO bere na vědomí uhrazení podílu na nákladech na výstavbu cyklostezky ve výši 
1 391 861,80 Kč, vyúčtovanému obcí Janov dle uzavřené smlouvy o spolupráci.  
 

 

Usnesení č. 7 - 7/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí se zahájením procesu pořizování pasportu veřejného 
osvětlení v obci Strakov. 

 
 

Usnesení č. 8 - 7/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s projednáním žádosti organizace Paměti národa o 
poskytnutí finančního daru. 

 



 
Usnesení č. 9 - 7/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s poskytnutím finančního daru organizaci Paměti 
národa ve výši 3 000 Kč. 

 
 

Usnesení č. 10 - 7/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov stanoví novou výši odměny za výkon jednotlivých funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 415/2022 Sb., a to od 1.1.2023 takto: 

starosta                                                  28 352 Kč,  
           místostarosta                                          25 518 Kč, 
           člen zastupitelstva + předseda výboru:    2 835 Kč. 
 
 

 

 

 

 

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

                                             Lenka Stříteská                                   Josef Kopecký 

 

 

 

 

Starosta: ……………………………………..       

                     Mgr. Jan Janypka 

 

 

 
 


