Zasedání ZO Tržek č.: 8/2019
4. 9. 2019
Přítomni: M. Králová, M. Škraňková, I. Daťková, M. Krýda, P. Prokop, J.
Šafránek, J. Šimer
Omluveni:
Ověřovatel: J. Šafránek, J. Šimer
Zapisovatel: M. Králová
Program:
1)
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
2)

Projektová dokumentace na „Víceúčelový přístřešek“ na hřišti u dráhy
od firmy Stavitelství Jokeš, spol. s r.o.

3)

Vytápění kanceláře a velké zasedací místnosti na obecním úřadě

4)

Nová požární dokumentace a Požární řád obce Tržek

5)

Zrušovací vyhláška obecně závazné vyhlášky Obce Tržek číslo 2/2007

6)

Informace o výstavbě chodníku od hospody ke schránkám naproti
č. p. 5

7)

Úprava prostranství u kapličky (osázení kvetoucími keři, vysazení lípy,
nákup lavičky)

8)

Různé:
a) Informace o průběhu prací na projektu vodovodu
b) Informace o opravě obecního rozhlasu
c) Žádost Ivana Čačka o sponzorský dar na turnaj ve stolním tenise
d) Žádost Mykologického klubu Choceň o sponzorský dar na výstavu
hub

USNESENÍ
1. Zastupitelstvo obce Tržek projednalo postup prací na projektové
dokumentaci na „Víceúčelový přístřešek“ na hřišti u dráhy firmou
Stavitelství Jokeš, spol. s r.o. a dále ZO odsouhlasilo nákup použitého
kontejneru.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

2. Zastupitelstvo rozhodlo, že bude oslovena firma EVO za účelem
předložení cenové nabídky na temperování v zasedací místnosti a
vytápění kanceláře.

3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s požární dokumentací obce Tržek a
schválilo Požární řád obce Tržek, vypracovaný Milanem Zolmanem,
firma Hastex & Haspr s.r.o.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

4. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce
Tržek číslo 5/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Obce
Tržek číslo 2/2007, Požární řád.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
5. Zastupitelstvo obce Tržek bylo informováno o postupu prací na stavbě
chodníku od hospody ke schránkám naproti č. p. 5.
6. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo úpravu prostranství u kapličky. Bude
vysazena lípa srdčitá a několik kvetoucích keřů dle předloženého návrhu.
Bude zde instalována lavička.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
7. Různé:
a) Starostka informovala zastupitelstvo o průběhu prací. Byla
stanovena přesná trasa vodovodu a vlastníci dotčených pozemků
budou požádáni o souhlas s výstavbou na jejich pozemcích.
b) Oprava obecního rozhlasu je již téměř hotova, zbývá osazení
posledního opraveného reproduktoru. Kontrolní hlášení
proběhne nejpozději 6. 9. 2019.
c) Zastupitelstvo obce Tržek schválilo finanční dar ve výši 1 000,Kč na turnaj ve stolním tenise, který se koná v hale Orel ve
Vysokém Mýtě 14. 9. 2019 od 9:00 hodin.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se hlasování: 0
d) Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši 1 000,- Kč pro
Mykologický klub Choceň na výstavu hub, která se koná od 20.
do 22. září na zámku v Chocni.
Pro: 7
Starostka:

Proti: 0

Iva Daťková

Vyvěšeno: 4. 9. 2019
Vyvěšeno elektronicky: 4. 9. 2019

Zdrželo se hlasování: 0
Místostarosta:

Sejmuto:

Josef Šafránek

