Zasedání ZO Tržek č.: 04/2020
20. 5. 2020
Přítomni: M. Králová, I. Daťková, J. Šafránek, M. Krýda, J. Šimer, P. Prokop,
M. Škraňková
Omluveni: M. Škraňková, příchod 19:30
Ověřovatel: M. Krýda, P. Prokop
Zapisovatel: M. Králová
Program:
1)
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
2)
Zadání vypracování projektové dokumentace na přístřešek u č. p. 54 pro
dopravní automobil s možností využití pro společenské akce.
3)
Smlouva č. 19/20/HSYM-BP o bezúplatném převodu vlastnického práva k
majetku a o zřízení věcného práva na pozemek p. č. 330 v k. ú. Tržek u
Litomyšle. Převodce: ČR – ÚZSVM, nabyvatel: obec Tržek.
4)
Smlouva č. 26/20/HSYM-BP o bezúplatném převodu vlastnického práva k
majetku a o zřízení věcného práva na pozemek p. č. 304/3 v k. ú. Tržek u
Litomyšle. Převodce: ČR – ÚZSVM, nabyvatel: obec Tržek.
5)
Výzva k podání nabídky na výstavbu, akce: „Víceúčelový přístřešek na
hřišti u dráhy“.
6)
Výběr firem pro zaslání výzvy k podání nabídky na výstavbu „Víceúčelový
přístřešek na hřišti u dráhy“.
7)
Jmenování hodnotící komise pro zakázku malého rozsahu na akci
„Víceúčelový přístřešek na hřišti u dráhy“.
8)
Návrh výsadby stromů v obci Tržek - podklad pro podání žádosti o
poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí výzva
č.9/2019 MŽP ČR.
9)

Různé
a) Projednání postupu prací na úpravě kontejneru na hřišti u dráhy.
b) Stanovení náhradního termínu pro společenské akce Dětský den a
Posezení pro dříve narozené.
c) Sousedské posezení – organizační záležitosti.

Usnesení
2. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo zadání vypracování projektové
dokumentace na přístřešek u č. p. 54 pro dopravní automobil s možností
využití pro společenské akce dle cenové nabídky firmě Stavitelství Jokeš.
Přístřešek bude přistavěn z boční /zadní strany budovy.
Pro:

6

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0

3. ZO schválilo uzavření smlouvy č. 19/20/HSYM-BP o bezúplatném převodu
vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva na pozemek p. č. 330
v k. ú. Tržek u Litomyšle. Převodce: ČR – ÚZSVM, nabyvatel: obec Tržek.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se hlasování:
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0

4. ZO schválilo uzavření smlouvy č. 26/20/HSYM-BP o bezúplatném převodu
vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva na pozemek p. č.
304/3 v k. ú. Tržek u Litomyšle. Převodce: ČR – ÚZSVM, nabyvatel: obec
Tržek.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se hlasování:

0

5. ZO rozhodlo o zahájení výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu a
schválilo Výzvu k podání nabídky na výstavbu, akce: „Víceúčelový přístřešek
na hřišti u dráhy“.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se hlasování:

0

6. ZO schválilo seznam firem, kterým bude zaslána Výzva k podání nabídky na
výstavbu „Víceúčelový přístřešek na hřišti u dráhy“.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se hlasování:

0

7. ZO jmenovalo hodnotící komisi pro zakázku malého rozsahu na akci
„Víceúčelový přístřešek na hřišti u dráhy“ ve složení: Miroslav Krýda, Josef
Šafránek, Iva Daťková. Náhradníci: Miroslav Škraňková, Ivan Čačko, Jan
Šimer.
Pro: 7

Proti:

0

Zdrželo se hlasování: 0

8. ZO projednalo a schválilo „Návrh výsadby stromů v obci Tržek“ - podklad
pro podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní
prostředí výzva č.9/2019 MŽP ČR.
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se hlasování:

0

9. Různé
a. Kontejner na hřišti u dráhy je uvnitř připraven na obložení OSB
deskami, nátěr palubek pro vnější obložení je téměř dokončen.
b. Z důvodu nařízení vlády, upravujících pořádání společenských akcí,
bude v letošním roce místo Dětského dne uspořádána obdobná akce na
konci prázdnin, Loučení s prázdninami 22. 8. 2020. Posezení pro dříve
narozené bude uspořádáno v náhradním termínu v říjnu 2020.
c. Sousedské posezení se uskuteční 29. 8. 2020. Po technické stránce
areál připraví hasiči, občerstvení zajistí pan Luboš Souček z Horek a
zahraje kapela Modrý den.

Starostka:

Iva Daťková

Místostarosta:

Vyvěšeno: 20. 5. 2020
Vyvěšeno elektronicky: 20. 5. 2020

Sejmuto:
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Josef Šafránek

