
 
 
 
 
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Strakov konaného  

dne 7. 9. 2022 v 18,30 hod. na Obecním úřadě ve Strakově 

 
 
 
Usnesení č. 1 - 4/2022: 
ZO určuje ověřovateli zápisu: Stanislava Tauera a Petru Vostárkovou, zapisovatelem 
Jaroslavu Buřvalovou. 
 

Usnesení č. 2 – 4/2022: 
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. 6 ze dne 19. 7. 2022, č. 7 
ze dne 2. 8. 2022 a č. 8 ze dne 1. 9. 2022 dle podkladů od správce rozpočtu obce.    
  
Usnesení č. 3 – 4/2022: 
Zastupitelstvo obce zamítá žádost Hospicu Anežky České Červený Kostelec o finanční dar 
(příspěvek na činnost).  
 
Usnesení č. 4 – 4/2022: 
Zastupitelstvo obce odkládá projednání žádosti Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.- 
OMS Svitavy o koupi pozemků v k. ú. Obce Strakov na Černé hoře na příští zasedání ZO.   

 

Usnesení č. 5 – 4/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov schválilo výsledek cenového průzkumu na akci: „Veřejné 
osvětlení chodníku – směr Janov“. Zhotovitelem bude Pavel Doseděl Janov IČ:62676130 
s nejnižší cenou: 297.219,56 Kč vč. DPH. Obec vystaví objednávku na provedení této akce.   
 
Usnesení č. 6 – 4/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: 
„Novostavba chodníku v obci Strakov“ na méněpráce. Obec pověřuje starostu k podpisu 
Dodatku č. 1. ke SOD s firmou Skanska. 
   
Usnesení č. 7 – 4/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov schválilo cenové nabídky od firmy Skanska a.s. na provedení 
zemních prací pro veřejné osvětlení chodníku – směr Janov ve výši 241.987 Kč vč. DPH a 
zemních prací pro veřejné osvětlení cyklostezky ve výši 349.859,90 Kč vč. DPH. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu k vystavení objednávek.   
 

Usnesení č. 8 – 4/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov schválilo vícepráce firmy Skanska a.s. při výstavbě chodníku – 
jedná se o přeložky el.vedení, přeložky vodovodu a uložení chrániček pro kabelové a jiné 
vedení v částce 90 934 Kč. Vč. DPH. ZO souhlasí s úhradou těchto víceprací.   

 

Usnesení č. 9 – 4/2022: 
Zastupitelstvo obce Strakov schválilo provedené opravy komunikací v obci a uhrazení faktury 
ve výši 149.955,30 Kč za práce provedené firmou DS Delta Lubná“.   
 

 



Usnesení č. 10 – 4/2022: 
ZO souhlasí s odložením bodu projednání uzavření 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“ od ŘSD ČR Praha na příští veřejné 
zasedání ZO.   
 
Usnesení č. 11 – 4/2022: 
ZO souhlasí s finančním příspěvkem Svazku majitelů skupinového vodovodu Janov-Strakov-
Mikuleč na zvýšenou kalkulační položku elektrické energie ve výši 167 tis. Kč, která má 
výrazný vliv na cenu vodného. DSO rozhodlo, že jednotlivé obce přispějí tuto částku na 
svazkový účet v poměru dle počtu obyvatel, a že cena vody se pro letošní rok zvyšovat 
nebude. Částka, kterou uhradí obec Strakov činí 27 800 Kč.     

 
ZO bere na vědomí záměr obce využívat termínované vklady u Komerční banky.    
 

 
 

 
 

 
 

 

Ověřovatelé:              …………………………………………………………………………….. 
                                    Stanislav Tauer                                   Petra Vostárková 
 
 
 
 
Místostarostka: ………………………………..       

                     Radka Kadlecová 


