Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Strakov
konaného dne 19. 6. 2019 v 19,00 hod. na Obecním úřadě ve Strakově

Usnesení č. 1 - 3/2019:
ZO určuje ověřovateli zápisu: Jana Veselíka a Stanislava Tauera, zapisovatelem Jaroslavu
Buřvalovou.
Usnesení č. 2 - 3/2019:
ZO Strakov schvaluje následující program veřejného zasedání:
1. Vystoupení (prezentace požadavku) zástupce firmy TRSEM -Trvalky Semanín
2. Závěrečný účet obce Strakov za rok 2018, Zpráva o hospodaření
3. Účetní závěrka za rok 2018
4. Rozpočtová opatření
5. Vydání nových obecně závazných vyhlášek
6. Majetkoprávní záležitosti
7. Zprávy z obecního úřadu
8. Jiné, diskuze
Usnesení č. 3 - 3/2019:
Zastupitelstvo obce Strakov nesouhlasí se záměrem firmy TRSEM-Trvalky Semanín budovat
na pozemku p. č. 211/2 zázemí pro firmu, a nebude provádět změnu v územním plánu obce
Strakov. Pozemek bude stále zahrnut v plochách se způsobem využití: Plochy zemědělské.
Usnesení č. 4 - 3/2019:
ZO schvaluje Závěrečný účet obce Strakov za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Strakov za rok 2018 a to bez výhrad. Dále vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
Usnesení č. 5 - 3/2019:
ZO schvaluje účetní závěrku obce Strakov sestavenou k rozvahovému dni, tedy
k 31.12.2018, a to bez výhrad. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha jsou přílohou účetní
závěrky obce Strakov. Protokol o schválení účetní závěrky byl podepsán.
ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 2 ze dne 11. 4. 2019 a
starostou schválené rozpočtové opatření č. 3 ze dne 9. 5. 2019 dle podkladů od správce
rozpočtu obce.
Usnesení č. 6 - 3/2019:
ZO po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Strakov č. 1/2019, kterou se
stanoví část společného školského obvodu základní školy. Na základě uzavřené dohody
mezi obcí Strakov a městem Litomyšl o vytvoření společného školského obvodu základní
školy je území obce Strakov částí školského obvodu Základní školy Litomyšl, T.G.Masaryka
1145, okres Svitavy, zřízené městem Litomyšl.Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni jejího vyhlášení.
Usnesení č. 7 - 3/2019:
ZO po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Strakov č. 2/2019, kterou se
stanoví část společného školského obvodu mateřské školy. Na základě uzavřené dohody
mezi obcí Strakov a městem Litomyšl o vytvoření společného školského obvodu základní
školy je území obce Strakov částí školského obvodu II. mateřské školy Litomyšl, se sídlem
17.listopadu 905, 570 01 Litomyšl, zřízené městem Litomyšl. Tato vyhláška nabývá
účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Usnesení č. 8 - 3/2019:
Zastupitelstvo obce Strakov schvaluje finanční dar ve výši 2 000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s.,
IČO: 61383198 na zajištění provozu dětské krizové linky. ZO pověřuje starostu k podpisu
darovací smlouvy.
Usnesení č. 9 - 3/2019:
ZO nevyhovuje žádosti o poskytnutí finančního daru od Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s., klub „Radost“, Barákova 23, 796 01 Prostějov. Žádost se
zamítá.
Usnesení č. 10 - 3/2019:
ZO vyhovuje žádosti p. Pošvářové o prominutí poplatku za komunální odpad na rok 2019 ve
výši 167,00 Kč z důvodu trvalého se odstěhování z obce Strakov.
Usnesení č. 11 - 3/2019:
ZO zamítlo žádost p. Kamily Horynové Horáčkové o odkup části pozemku p. č. 722/18 v k.ú.
Strakov.
Návrh usnesení č. 12 - 3/2019:
ZO zamítlo žádost manželů Kratochvílových o pronájem části pozemku nad jejich chatou za
účelem parkování automobilu.
Usnesení č. 13 - 3/2019:
ZO schvaluje žádost firmy ČEZ Distribuce, a.s. IČO 24729035 se sídlem v Děčíně, o
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016124/VB/1 Strakov,
373/29, nové OM. Tato smlouva se týká obecního pozemku č. 373/36 a 611/5. ZO žádost
projednalo, nebyly vzneseny námitky ani připomínky, starosta byl pověřen k podpisu
smlouvy.
Usnesení č. 14 - 3/2019:
ZO souhlasí s přijetím neinvestiční dotace od Mikroregionu Litomyšlsko ve výši 45 000,- Kč
na Obnovu veřejného prostranství.
Usnesení č. 15 - 3/2019:
ZO souhlasí s cenovou nabídkou od firmy David Smyčka Semanín, IČO: 47182750 na
úpravu bývalého německého hřbitova ve výši 69 333,- Kč. Zastupitelstvo nepožaduje
předložení jiných cenových nabídek. Na tuto akci bude čerpána dotace od MAS Litomyšlsko
o.p.s. ve výši 35 000,- Kč.
Usnesení č. 16 - 3/2019:
ZO souhlasí s okamžitými opravami komunikací v obci. Tyto opravy provede firma DS
DELTA s.r.o. Lubná. Protože jde o havarijní stav ZO nepožaduje další cenové nabídky.
ZO bere na vědomí zprávu starosty z jednání na Ministerstvu dopravy se zástupci ŘSD a
MěÚ Litomyšl ze dne 27.5.2019.
ZO bere na vědomí zprávu dopravní komise z jednání na Městském úřadě v Litomyšli dne
13.6.2019 za účasti ŘSD a zástupců Města Litomyšle.
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