
 Zasedání ZO Tržek č.: 4/2019 

4. 4. 2019 
Přítomni: M. Králová, M. Škraňková, I. Daťková, , P. Prokop, J. Šimer, J. Šafránek 

Omluveni: M. Krýda 

Ověřovatel: J. Šafránek, J. Šimer 

Zapisovatel: M. Králová 

Program:  
1) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání. 

2) Výběr firmy na úpravu zpevněné plochy pro zázemí na hřišti u dráhy. 

3) Smlouva o dílo na úpravu zpevněné plochy pro zázemí na hřišti u dráhy. 

4) Smlouva o dílo na zpracování podkladů pro žádost o dotaci na akci 

„Chodník pro pěší Tržek“ 

5) Smlouva o dílo na výstavbu chodníku s vítězem výběrového řízení – 

firmou PP-GROUP.cz s.r.o. 

6) Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro 

knihovny v regionu Pardubice. 

7) Žádost JSDH o zakoupení materiálu (trhací háky, oprava savic). 

8) Obecní výlet. Schválení termínu a cíle cesty: Vojenské technické muzeum 

Lešany, zámek Konopiště. 

9) Žádost organizace Pomoc Německým boxerům z.s. o finanční dar. 

10) Návrh a cenová nabídka na dodání a montáž nového prvku na dětské hřiště 

u hasičské zbrojnice. 

11) Smlouva o podmínkách provedení stavby s Pardubickým krajem. 

12) Různé: a) Kulečník 

b) Zápis do kroniky za rok 2018 

c) Objízdná trasa přes území obce 

d) Biologický odpad  

 

USNESENÍ 
 

1. Zastupitelstvu byly předloženy cenové nabídky na výstavbu zpevněné plochy 

pro zázemí na hřišti u dráhy zpracované dvěma firmami: Stavitelství Jokeš, 

spol. s r.o., a PP-GROUP.cz s.r.o. Zastupitelstvo obce schválilo zadání 

zakázky firmě PP- GROUP.cz s.r.o. 

Pro: 6          Proti: 0     Zdrželo se hlasování: 0 

2. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo smlouvu o dílo na výstavbu zpevněné 

plochy pro zázemí na hřišti u dráhy s firmou  PP-GROUP.cz s.r.o. 



Pro: 6          Proti: 0       Zdrželo se hlasování: 0 

3. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo smlouvu o dílo na zpracování Studie 

proveditelnosti na projekt „Chodník pro pěší Tržek“, nutné pro podání 

žádosti o dotaci z IROP. 

Pro: 6         Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

4. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo smlouvu o dílo na výstavbu „Chodníku 

pro pěší Tržek“ s vítězem výběrového řízení – firmou PP-GROUP.cz s.r.o. 

Pro: 6          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

5. Zastupitelstvo obce Tržek 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 

6. Zastupitelstvo obce Tržek odsouhlasilo zakoupení 3ks hasičských trhacích 

háků a opravu 4 ks savic pro JSDH Tržek. 

Pro: 6          Proti: 0       Zdrželo se hlasování: 0  

7. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo termín obecního výletu 28. 9. 2019. 

Cílem cesty bude Vojenské technické muzeum Lešany a zámek Konopiště. 

Pro: 6         Proti: 0         Zdrželo se hlasování: 0 

8. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo finanční dar organizaci Pomoc 

Německým boxerům z.s. 

Pro: 6         Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

9. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo dodání a montáž nového prvku na dětské 

hřiště u hasičské zbrojnice na základě předložené cenové nabídky firmy 

ODYSEA ŠVEC s.r.o. 

Pro: 6          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

10.  Zastupitelstvo obce Tržek schválilo smlouvu o podmínkách provedení stavby 

s Pardubickým krajem. 

Pro: 6          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

11. Různé:  

a) Starostka podala informaci o přestěhování obecního kulečníku do 

budovy Obecního úřadu a zastupitelé byli seznámeni s posudkem 

statika. 

b) Kronikářka obce seznámila zastupitelstvo obce s návrhem zápisu za 

rok 2018 do obecní kroniky. Zápis do kroniky za rok 2018 byl 

schválen.  

Pro: 6          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 



c) Starostka podala informaci o plánované objízdné trase přes území 

obce Tržek z důvodu rekonstrukce silnice II/358. Bližší informace 

jsou vyvěšeny na úřední desce obce. 

d) Zastupitelstvo obce rozhodlo, že z ekonomických důvodů bude 

dovoleno ukládat větve stromů a keřů do kontejnerů na biologický 

odpad pouze do průměru 3 cm a délky větví nesmí přesáhnout 0,5 m. 

Pro ukládání větví větších rozměrů je určeno místo za hřištěm u 

dráhy. Občané budou informováni plakátky umístěnými na 

obvyklých místech v obci a na kontejnerech na biologický odpad.  

Pro: 6          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

 

 

Starostka:   Iva Daťková   

 

 

 

Místostarosta:  Josef Šafránek 

 

 

 

Vyvěšeno:  

Vyvěšeno elektronicky:     

Sejmuto: 


