Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Strakov
konaného dne 4. 9. 2019 v 18,30 hod. na Obecním úřadě ve Strakově
Usnesení č. 1 - 4/2019:
ZO určuje ověřovateli zápisu: Luboše Bořka a Radku Kadlecovou, zapisovatelem Jaroslavu
Buřvalovou.
Usnesení č. 2 - 4/2019:
ZO Strakov schvaluje následující program veřejného zasedání:
1. Majetkoprávní záležitosti
2. Plánované akce
3. Zprávy z obecního úřadu
4. Jiné
5. Diskuze
ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 4 ze dne 20. 6. 2019 a
starostou schválené rozpočtové opatření č. 5 ze dne 16. 8. 2019 dle podkladů od správce
rozpočtu obce.
Usnesení č. 3 - 4/2019:
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s nákupem pozemku od p. Josefy Michalovské, bytem
Kokořov 88, p. č. 193/3 o výměře 183 m2 za 35,- Kč /m2, tj. celkovou kupní cenu 6 405,- Kč.
ZO pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Usnesení č. 4 - 4/2019:
ZO zamítá žádost p. Peřiny Ladislava, bytem Strakov 92 o odkup obecních pozemků p. č.
117/2, o výměře 445 m2, p. č. 117/1 o výměře 718 m2, p. č. 121/1 o výměře 1296 m2, a
části pozemku p. č. 91/2.
Usnesení č. 5 - 4/2019:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce Strakov z rozpočtu Pardubického
kraje na rok 2019. Jedná se o účelovou dotaci na pořízení zásahových oděvů. Dotace se
poskytuje ve výši 27.000,- Kč. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 6 - 4/2019:
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby číslo: IV-12-2018256/VB/005 pod názvem: Strakov, parcela 31/3 – nn.
Obsahem věcného břemene bude právo ČEZu Distribuce, a.s. IČ: 24729035 umístit,
provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy „kabelové vedení nízkého
napětí“, která se bude nacházet na pozemku p. č. 43/2 a 610/8. ZO pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 7 - 4/2019:
ZO souhlasí se záměrem prodat část obecního pozemku p. č. 722/16 – trvalý travní porost
v k. ú. Strakov o výměře 6 m2.
Usnesení č. 8 - 4/2019:
ZO odkládá k dalšímu projednání rozhodnutí o odkoupení kapličky, která stojí na pozemku p.
Lněničky za 1,00 Kč. Jednáním byla pověřena RNDr. Kárská.
ZO bere na vědomí probíhající i plánované práce a ostatní zprávy z obecního úřadu viz
zápis ze zasedání ZO.
Ověřovatelé:

……………………………………………………………………………..
Luboš Bořek
Radka Kadlecová

Starosta: ……………………………………..
Mgr. Jan Janypka

