Usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Strakov konaného
dne 26. 5. 2021 v 18,30 hod. na Obecním úřadě ve Strakově
Usnesení č. 1 - 2/2021:
ZO určuje ověřovateli zápisu: Pavla Slona a Marii Kárskou, zapisovatelem Jaroslavu
Buřvalovou.
Usnesení č. 2 - 2/2021:
ZO Strakov schvaluje následující program veřejného zasedání:
1. Závěrečný účet obce Strakov za rok 2020, Zpráva o hospodaření
2. Účetní závěrka za rok 2020
3. Rozpočtová opatření
4. Majetkoprávní záležitosti
5. Zprávy z obecního úřadu
6. Jiné, diskuze
Usnesení č. 3 - 2/2021:
ZO schvaluje Závěrečný účet obce Strakov za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Strakov za rok 2020 a to bez výhrad. Dále vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
Usnesení č. 4 - 2/2021:
ZO schvaluje účetní závěrku obce Strakov sestavenou k rozvahovému dni, tedy
k 31.12.2020, 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. 1 ze dne 21. 4. 2021 dle
podkladů od správce rozpočtu obce.
Usnesení č. 5 - 2/2021:
ZO schvaluje směnu pozemků v katastrálním území a obci Strakov tak, že:
Obec Strakov převede manželům Evě a Janu Piknovým, bytem Strakov č.p. 63, do
vlastnictví:
- část pozemkové parcely p. č. 623 (ostatní plocha) o výměře 61 m2 označenou v
geometrickém plánu jako p. č. 623/3,
- část pozemkové parcely p. č. 623 (ostatní plocha) o výměře 19 m2 označenou v
geometrickém plánu jako p. č. 623/4,
- část pozemkové parcely p. č. 623 (ostatní plocha) o výměře 62 m2 označenou v
geometrickém plánu jako p. č. 623/5;
a
manželé Eva a Jan Piknovi, bytem Strakov č.p. 63, převedou obci Strakov do vlastnictví:
- pozemkovou parcelu p.č. 111/6 (zahrada) o výměře 99 m2;
- pozemkovou parcelu p.č. 111/8 (trvalý travní porost) o výměře 21 m2
s tím, že za rozdílnou výměru směňovaných pozemků uhradí manželé Piknovi obci Strakov
částku 770,- Kč.
Usnesení č. 6 - 2/2021:
ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 623 (ostatní plocha) o výměře 99 m2 (označené
podle geometrického plánu jako p. č. 623/2) v katastrálním území Strakov, manželům
Havranovým, bytem Strakov 98, za celkovou kupní cenu 3 465,- Kč.
Usnesení č. 7 - 2/2021:
Zastupitelstvo
obce
Strakov
souhlasí
s uzavřením
pachtovní
smlouvy
se
zemědělcem Davidem Přívratským, Farma Strakov. Záměr obce propachtovat pozemky byl
zveřejněn pod č. j. 51/2021 od 12.4. do 28.4.2021. Cena je sjednána ve výši 1 000 Kč za rok.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 8 - 2/2021:
ZO nesouhlasí se zřízením přístupové cesty na obecním pozemku p.č. 54/3 z důvodu
připravované stavby rodinného domku a žádosti nevyhovuje a žádost tímto zamítá.
Usnesení č. 9 - 2/2021:
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na
„zřízení zpevněné plochy pro kontejnery na bioodpad“. Výše poskytované investiční dotace
je 110 000,- Kč. Poskytovatel je Pardubický kraj. ZO pověřilo starostu k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 10 - 2/2021:
ZO souhlasí s cenovou nabídkou firmy EDIP Plzeň na zpracování pasportu místních
komunikací a pověřuje starostu k uzavření smlouvy.
Usnesení č. 11 - 2/2021:
ZO souhlasí s podáním Žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
v rámci programu: Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje na
zpracování pasportu místních komunikací.
Usnesení č. 12 - 2/2021:
ZO souhlasí se zasláním Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na
hospodaření v lesích na rok 2021 na Pardubický kraj.
Usnesení č. 13 - 2/2021:
ZO souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce mezi obcí a zastupitelem Lukášem
Štarmanem na práce spojené s údržbou majetku a vzhledu obce. Odměna je dohodnuta na
150,- Kč/ hod.
Usnesení č. 14 - 2/2021:
Zastupitelstvo obce Strakov schvaluje finanční dar ve výši 2 000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s.,
na zajištění provozu dětské krizové linky. ZO pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.
Usnesení č. 15 - 2/2021:
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě s firmou
CETIN uzavřené dne 9.7.2018. Pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1.
Usnesení č. 16 - 2/2021:
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s provedením opravy komunikace v obci kolem
sběrného dvora. Byly předloženy dvě cenové nabídky. ZO pověřuje starostu k jednání a
provedením opravy cesty.
Usnesení č. 17 - 2/2021:
Zastupitelstvo obce Strakov nevyhovuje žádosti firmy TSProduction o možnost konání
kulturní akce – produkce letního kina v obci - Putovní kino. Žádost se zamítá.
Usnesení č. 18 - 2/2021:
Zastupitelstvo obce Strakov souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení notebooku do
knihovny.
ZO bere na vědomí vrácení příspěvku MAS ve výši 26 785,- Kč na opravu zídky u bývalé
školy z důvodu nerealizování.
ZO bere na vědomí oznámení od MAS, že projekty z tzv. Malého Leaderu se z důvodu
napjatého rozpočtu Pardubického kraje ruší a žádost o příspěvek na opravu a nátěr fasády a
vstupu do obecní knihovny byla zamítnuta.
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