Zasedání ZO Tržek č.: 05/2021
9. 6. 2021
Přítomni: M. Králová, I. Daťková, J. Šafránek, J. Šimer
Omluveni: M. Krýda, M. Škraňková, P. Prokop
Ověřovatel: J. Šimer, J. Šafránek
Zapisovatel: M. Králová
Program:
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
1)

Likvidace odpadních vod v obci v souladu s platnou legislativou v návaznosti
na zpracovanou technicko-ekonomickou studii

2)

Řešení nájemních bytů v č.p. 51

3)

Informace o průběhu prací na Územním plánu obce Tržek

4)

Valná hromada Mikroregion Litomyšlsko – informace z jednání 3.6.2021

5)

Informace z jednání 3. 6. 2021 o aktuálním stavu přípravy D35 Litomyšl –
Janov

6)

Různé

a)

Cenová nabídka: pasport stavby (prádelna u č.p.51 nezapsaná do katastru
nemovitostí)

b)

Návrh geometrického plánu vypracovaného k zápisu prádelny u č.p. 51 do
katastru nemovitost

c)

Informace z jednání Svazku obcí majitelů skupinového vodovodu Fiala dne
7.6.2021

d)

Informace o průběhu a financování akce Dětský den 6.6.2021

Usnesení
1. Zastupitelstvo obce Tržek projednalo technicko-ekonomickou studii. Jako
nejvýhodnější byla vyhodnocena varianta decentralizovaného systému čištění
splaškových vod. Jedná se o individuální čištění systémem DČOV, umístěných
u jednotlivých nemovitostí. Tato varianta je nejvýhodnější z hlediska celkových
investičních nákladů i z hlediska výše vlastních prostředků obce v případě
investorství obce za použití dotačního programu. ZO na základě doporučení
pověřuje pana Jiřího Abrahama přípravou změny PRVKÚK.
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se hlasování: 0
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2. ZO projednalo možnost prodeje bytů v bytovém domě č.p.51 na pozemku p.č.st.
58 v k.ú. Tržek u Litomyšle ve vlastnictví Obce Tržek do osobního vlastnictví
nájemníkům a jejich rodinným příslušníkům, případně dalším zájemcům, pokud
nebudou mít současní nájemníci o byty, v nichž bydlí, zájem.
9.6.2021 proběhla schůzka s nájemníky, na které byl znalcem oznámen a řádně
zdůvodněn odhad ceny za m2 bytů po předchozí prohlídce bytových jednotek.
3. ZO bylo seznámeno s návrhem územního plánu obce Tržek. Byly zapracovány
všechny požadavky občanů – majitelů pozemků, nyní je posuzován stavebním
úřadem v Litomyšli.
4. ZO bylo informováno o průběhu jednání Valné hromady Mikroregionu
Litomyšlsko dne 3.6.2021 a bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2020.
Souhlasí se zapojením do projektu pořízení informačních tabulí Mikroregionu,
financovaných dotací.
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se hlasování:

5. ZO bylo seznámeno se zápisem z jednání dne 3.6.2021 na MěÚř Litomyšl, akce
D35 Litomyšl-Janov.
6. Různé:
a) ZO souhlasí s cenovou nabídkou Stavitelství Jokeš na vypracování
pasportu stavby – prádelny u č.p.51
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování:
b) ZO souhlasí s návrhem geometrického plánu, který je nutný k zápisu
prádelny u č.p. 51 do katastru nemovitostí. GP byl projednán dne 9.6. na
stavebním úřadě v Litomyšli.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželo se hlasování:
c) ZO bylo informováno o průběhu jednání Svazku obcí majitelů
skupinového vodovodu Fiala dne 7.6.2021 a bere na vědomí Závěrečný
účet Svazku obcí majitelů skupinového vodovodu Fiala za rok 2020.
d) ZO bere na vědomí informaci o průběhu tradiční akce organizované obcí.
Příští zasedání 14.7.2021

Starostka:
Iva Daťková
Vyvěšeno: 9. 6. 2021
Vyvěšeno elektronicky: 9. 6. 2021

Místostarosta:
Sejmuto:
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Josef Šafránek

