Usnesení
ze 3. zasedání zastupitelstva obce Strakov ze dne 22. 6. 2018
Usnesení č. 1 - 3/2018:
ZO určuje zapisovatelem Jaroslavu Buřvalovou a ověřovateli zápisu: Antonína Tauera a Dagmar
Širokou.
Usnesení č. 2 - 3/2018:
ZO Strakov schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 3 – 3/2018:
ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 3 ze dne 17. 5. 2018 dle podkladů od
správce rozpočtu obce.
Usnesení č. 4 - 3/2018:
ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se
sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3. Předmětem nájemní smlouvy je pronájem části stavby – vodojemu
na pozemku p.č. 373/29 v k.ú. strakov o výměře 5 m2 a části pozemku p. č. 373/29 v k.ú. Strakov o
výměře 7 m2 k vedení kabelů mezi jednotlivými technologiemi nájemce. Předmět pronájmu – bude
sloužit k umístění a provozování Zařízení umožňujícího umístění a provozování technologie pro
zajištění sítí a poskytování služeb elektronických komunikací podnikateli poskytujícími veřejně
dostupné služby elektronických komunikací ve smyslu Zákona. Záměr obce pronajmout byl zveřejněn
jak na úřední desce obce, tak i na elektronické úřední desce, a to do 22.5. do 7.6.2018.Nebyly
vzneseny žádné další návrhy, připomínky ani stanoviska. Starosta byl pověřen k podpisu nájemní
smlouvy.
Usnesení č. 5 - 3/2018:
ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 293/1 (orná půda) o výměře 4 697 m2 v katastrálním území
Strakov, manželům Luboši Bořkovi, nar. 29.5.1978, Žleb 145 a Tereze Bořkové, nar. 31.12.1982, Žleb
145 za celkovou kupní cenu 469 700,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn jak na úřední desce obce,
tak i na elektronické úřední desce, a to od 22.5.2018 do 7.6.2018. A dále pověřuje starostu k podpisu
kupní smlouvy.
Usnesení č. 6 - 3/2018:
ZO schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby číslo: IV-12-2016124/VB/1, název:Strakov,373/29, Č.tel.infrastruktura - nové OM. Jedná se o
nové kabelové vedení nízkého napětí v délce 30m od betonového sloupu v zeleni podle silnice a
potom protlakem do brány na cestě k vodojemu a přípojkový pilíř NN na parcele 373/36 u brány
k vodojemu. Žádná další stanoviska , návrhy ani připomínky nebyly podány. Starosta byl pověřen
k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 7 - 3/2018:
ZO schvaluje plán rozvoje sportu, který byl zpracován ve smyslu zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu.
Usnesení č. 8 - 3/2018:
ZO bere na vědomí podepisování dodatků ke smlouvám s dodavateli, uzavírané v souladu se
zákonem o ochraně osobní dat „GDPR“ a pověřuje starostu k jejich podepsání (Asseco Solution,
IterSoft).
Usnesení č. 9 - 3/2018:
ZO bere na vědomí schůzku starosty s premiérem ČR a Vlády ČR v Pardubicích konané dne
18.6.2018. Starosta bude zastupitelstvo informovat o dalších krocích.
Ověřovatelé zápisu:

..…………....……………………………………………..
Antonín Tauer
Dagmar Široká
………………………………….
Mgr. Jan Janypka, starosta obce

