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 Zasedání ZO Tržek č.: 01/2021 

24. 2. 2021 
Přítomni: M. Králová, I. Daťková, J. Šafránek, J. Šimer, P. Prokop, M. Škraňková 

Omluveni: M. Krýda 

Ověřovatel: P. Prokop, M. Škraňková 

 

Zapisovatel: M. Králová 

Program:  

 

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

1) Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 31. 12. 2020. 

2) Zápis z přezkoumání hospodaření obce Tržek za rok 2020 ze dne 26. 1. 2021. 

3) Zadání územního plánu Obce Tržek. 

4) Zaslání výzvy pro zakázku malého rozsahu k podání nabídky na zpracování 

dokumentace „Územní plán Tržek“. 

5) Jmenování hodnotící komise pro zakázku malého rozsahu na zpracování 

dokumentace „Územní plán Tržek“. 

6) Žádost pana xxxxxxx o odkup části pozemků p.p.č.12/3 a p.p.č.11/1 v k.ú. 

Tržek u Litomyšle v majetku Obce Tržek o celkové výměře cca 190m2 a o 

souhlas s oplocením. 

7) Cenová nabídka na úpravu vodoměrné šachty na hřišti u dráhy. 

8) Dodatek č.19 ke smlouvě č.31/2002/O o nakládání s komunálním odpadem 

s firmou LIKO SVITAVY a.s. 

9) Zmocnění firmy LIKO SVITAVY a.s. k uplatnění nároku dle §157 odst 1 

zákona 541/2020Sb o odpadech.  

10) Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny 

v regionu Pardubice. 

11) Žádost o dotaci Farní charity Litomyšl. 

12) Žádost o dotaci Oblastní charity Nové Hrady u Skutče. 

13) Žádost Českého svazu včelařů, z.s. ZO Litomyšl o finanční dar. 

14) Různé 

a) „Výsadba stromů v obci Tržek“ – Smlouva č. 1190900650 o poskytnutí 

podpory ze SFŽP ČR. 

b) Povolení stavby „Přístavba garáže pro dopravní automobil JPO obce 

a SÚ objektu č.p. 54“ (bývalé prodejny). 
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Usnesení 
 

1. ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5 - úprava rozpočtu mezi položkami. 

Úpravu rozpočtu odsouhlasila na základě pravomoci dané ZO starostka obce dne 

31. 12. 2020.  

2. ZO bylo seznámeno s výsledkem přezkoumání hospodaření obce Tržek za rok 

2020 dne 26. 1. 2021. Při přezkoumání hospodaření územního celku za 

předchozí rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

3. ZO žádá Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, oddělení 

úřadu územního plánování v souladu s ustanovením §6 odst. 1 písm. c) 

stavebního zákona (Zákon č. 183/2006 Sb.) o pořízení územního plánu obce 

Tržek. 

Pro: 6           Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

4. ZO vybralo firmy a souhlasí se zaslání výzvy pro zakázku malého rozsahu k 

podání nabídky na zpracování dokumentace „Územní plán Tržek“  

Pro: 6         Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

5. ZO jmenovalo hodnotící komisi pro výběr zhotovitele dokumentace „Územní 

plán Tržek“  

Pro: 6          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

6. ZO projednalo žádost pana xxxxxxx o odkup části pozemků p.p.č.12/3 a p.p.č. 

11/1 v k.ú. Tržek u Litomyšle v majetku Obce Tržek o celkové výměře cca 

190m2 a o souhlas s oplocením. Protože se jedná se o svažitý pozemek těsně 

přiléhající k rodinnému domu žadatele a pozemek nemá pro hospodaření obce 

žádný význam, ZO rozhodlo v souladu s §39 odst.1) Zákona č.128/2020Sb. 

o zveřejnění záměru obce tuto část pozemků prodat. 

Pro: 5          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 1 

7. ZO projednalo cenovou nabídku firmy VHOS a.s. Moravská Třebová, 

na rekonstrukci vodoměrné šachty na hřišti u dráhy a souhlasí se zadáním prací. 

Pro: 6          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

8. ZO bylo seznámeno s Dodatkem č.19 ke smlouvě č.31/2002/O o nakládání 

s komunálním odpadem s firmou LIKO SVITAVY a.s.  

9. ZO souhlasí se zmocněním firmy LIKO SVITAVY a.s. k uplatnění nároku dle 

§157 odst 1 zákona 541/2020Sb o odpadech. 

Pro: 6          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

10. ZO schválilo smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro 

knihovny v regionu Pardubice. Byla schválena výše finančního příspěvku 5 Kč 

za 1 obyvatele obce.  

Pro: 6          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 
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11. ZO schvaluje finanční dar pro Farní charitu Litomyšl ve výši 10 000,-Kč. 

Pro: 6          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

12. ZO schvaluje finanční dar pro Oblastní charitu Nové Hrady u Skutče ve výši 

3 000,-Kč. 

Pro: 6          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

13. Zastupitelstvo obce Tržek schvaluje finanční dar Českému svazu včelařů, z. s., 

ZO Litomyšl ve výši 2 000,-Kč. 

Pro: 6          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

14. Různé: 

a) ZO schválilo uzavření smlouvy č. 1190900650 o poskytnutí 

podpory ze SFŽP ČR na akci: „Výsadba stromů v obci Tržek“. 

Výše dotace je 138 500,-Kč. 

Pro: 6        Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

 

b) Stavební povolení na projekt „Přístavba garáže pro dopravní 

automobil JPO obce a SÚ objektu č.p. 54“ nabylo právní moci. 

 

 

 

 

Starostka:   Iva Daťková v.r.  Místostarosta:  Josef Šafránek v.r. 

 

 

 

Vyvěšeno: 24. 2. 2021 

Vyvěšeno elektronicky: 24. 2. 2021   Sejmuto: 


