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 Zasedání ZO Tržek č.: 03/2020 

22. 4. 2020 
Přítomni: M. Králová, I. Daťková, J. Šafránek, M. Krýda, J. Šimer, P. Prokop 

Omluveni: M. Škraňková  

Ověřovatel: J. Šafránek, J. Šimer 

Zapisovatel: M. Králová 

Program:  
1) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání. 

2) Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření č. 1. 

3) Pravomoc starosty obce k provedení rozpočtových opatření. 

4) Smlouva o výpůjčce majetku č. 01/20/HSYM-VP: pozemková parcela 

č.304/3 v k. ú. Tržek u Litomyšle. 

5) Ochranná síť na dětské hřiště u hasičské zbrojnice. 

6) Žádost pana xxxxx o příspěvek na vybudování přístupové komunikace k 

rodinnému domu. 

7) Víceúčelový přístřešek na hřišti u dráhy – postup prací. 

8) Seznámení s výsledkem výběrového řízení na akci „Tržek - Dopravní 

automobil“. 

9) Smlouva s vítězem výběrového řízení na akci „Tržek - Dopravní 

automobil“. 

10) Různé 

a) Projednání nákupu kompresoru. 

b) Oprava komunikace u prodejny. 

c) Kulturní a společenské akce v roce 2020. 

 

Usnesení 
 

2. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo rozpočtové opatření č.1 ze dne 

22. 4. 2020. 

Pro: 6       Proti:   0    Zdrželo se hlasování:    0  

3. ZO schvaluje pravomoc starosty obce k provedení rozpočtových opatření 

takto: 

Kompetence jsou v případě dotací neomezené a v ostatních případech je 

kompetence omezena částkou 200 000Kč na jedno rozpočtové opatření 

celkem. Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce bude zastupitelstvu 

provedení rozpočtového opatření vždy dáno na vědomí. 

Pro: 6       Proti:   0    Zdrželo se hlasování:     0 
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4. Zastupitelstvo obce Tržek projednalo a schvaluje uzavření Smlouvy o 

výpůjčce majetku č. 01/20/HSYM-VP: pozemková parcela č.304/3 v k. ú. 

Tržek u Litomyšle.  

Pro:  6  Proti:      0 Zdrželo se hlasování:    0  

5. ZO schvaluje pořízení ochranné sítě na dětské hřiště u hasičské zbrojnice dle 

přiloženého návrhu. 

Pro:  6  Proti:      0 Zdrželo se hlasování:    0 

6. ZO schvaluje finanční dar panu xxxxxx na vybudování přístupové 

komunikace k rodinnému domu. 

Pro:  6  Proti:       0 Zdrželo se hlasování:    0 

7. ZO projednalo další postup prací na výstavbě Víceúčelového přístřešku na 

hřišti u dráhy. Bude zahájeno výběrové řízení a budou pokračovat práce na 

úpravě kontejneru. 

8. Na základě doporučení komise pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku 

„Tržek - Dopravní automobil“ bylo rozhodnuto o zadání zakázky firmě 

MotoTrade VM s.r.o., Lipová 151, 566 01 Vysoké Mýto. Všem uchazečům 

bylo zasláno „Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – přidělení 

zakázky“. Vítězná cena je 997 163Kč s DPH. Bude spolufinancováno 

z dotace. 

9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Kupní smlouvou na „Tržek – Dopravní 

automobil“ a schválilo její uzavření s firmou MotoTrade VM s.r.o., 

Lipová 151, 566 01 Vysoké Mýto. 

Pro: 5     Proti:    0   Zdrželo se hlasování:     1  

10. Různé 

a. ZO schvaluje pořízení vzduchového kompresoru olejového XTline za 

3 500Kč. 

Pro: 6 Proti:    0   Zdrželo se hlasování:    0 

b. ZO projednalo nutnost opravy komunikace u prodejny. 

c. Vzhledem k situaci v ČR a nařízení vlády byly již dvě společenské akce 

zrušeny a nadále se ruší nadcházející akce v roce 2020 do doby, než 

bude povoleno společenský život obnovit. 

 

 

 

 

Starostka:   Iva Daťková  Místostarosta:  Josef Šafránek 

 

Vyvěšeno: 24. 4. 2020 

Vyvěšeno elektronicky: 24. 4. 2020   Sejmuto: 


