Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Strakov
konaného dne 18. 12. 2019 v 18,30 hod. na Obecním úřadě ve Strakově
Usnesení č. 1 - 6/2019:
ZO určuje ověřovateli zápisu Pavla Hýbla a Stanislava Tauera, zapisovatelem Radku
Kadlecovou.
Usnesení č. 2 - 6/2019:
ZO Strakov schvaluje následující program veřejného zasedání:
1. Rozpočtové opatření
2. Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu
3. Majetkoprávní záležitosti
4. Návrh plánu na rok 2020
5. Zprávy z obecního úřadu
6. Jiné, diskuze
ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 8 ze dne 19. 11. 2019 a č. 9
ze dne 18.12.2019 dle podkladů od správce rozpočtu obce.
Usnesení č. 3 - 6/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet na rok 2020 dle podkladů od správce rozpočtu.
Usnesení č. 4 - 6/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020 až 2022 dle
podkladů od správce rozpočtu.
ZO bere na vědomí zvýšení ceny vodného na rok 2020. Cena vody je od 1.1.2020
40,25 Kč/m3 a od 1.5.2020 38,50 Kč/m3.
Usnesení č. 5 - 6/2019:
ZO souhlasí se záměrem obce prodat část pozemku p. č. 379/2 (trvalý travní porost) o
výměře 246 m2 v katastrálním území Strakov, Ing. Janu Kasalovi, bytem Vodní Valy 752,
Litomyšl dle situačního plánku.
Usnesení č. 6 - 6/2019:
Zastupitelstvo obce se usneslo vydat Zrušující vyhlášku o zrušení vyhlášky obce Strakov
č. 2/9-2002 Obecně závazná vyhláška Požární řád Obce Strakov ze dne 16.12.2009,
schválené zastupitelstvem usnesením č. 6/09.
Usnesení č. 7 - 6/2019:
ZO souhlasí se vznikem pracovně právního vztahu mezi obcí a členem ZO. Jedná se o
dohodu o provedení práce na úklid sněhu frézou zastupitelem Lukášem Štarmanem.
Z důvodu toho, že bude používat vlastní frézu včetně pohonných hmot, je dohodnuta
odměna 250,00 Kč/hod. ZO pověřuje starostu k uzavření dohody o provedení práce.
Usnesení č. 8 - 6/2019:
Zastupitelstvo obce Strakov na základě novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ze dne
9. 12. 2019 schvaluje navýšení měsíčních odměn poskytovaných členům zastupitelstva dle
přílohy s účinností od 1. 1. 2020.
Usnesení č. 9 - 6/2019:
ZO schvaluje částku finančního daru ve výši 20.000,- Kč pro Farní charitu Litomyšl, Bělidla
392, Litomyšl, na poskytované odborné sociální a zdravotní služby pro rok 2020 a pověřuje
starostu k podpisu darovací smlouvy.

Usnesení č. 10 - 6/2019:
ZO schvaluje částku finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč pro Domov pro seniory
Sloupnice, Horní Sloupnice 258, IČO:00854255 na poskytované sociální služby pro rok
2020.
Usnesení č. 11 - 6/2019:
ZO souhlasí s cenovými nabídkami projekčních prací od firmy ID Projekt s.r.o., Sokolovská
94, Litomyšl IČ:02497247 na akci SO 101-chodník a SO 102-chodník (podél silnice III/3530).
ZO bere na vědomí, že byla podána žádost o příspěvek na zřízení nového sběrného místa
„Pod lípou“ v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje.
ZO bere na vědomí, že byla podána žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v lesích (škoda vzniklá z nahodilých těžeb) u Krajského úřadu
Pardubického kraje.
ZO bere na vědomí plán prací na rok 2020 a ostatní zprávy z obecního úřadu viz zápis ze
zasedání ZO.
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