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 Zasedání ZO Tržek č.: 06/2020 

17. 6. 2020 

 
Přítomni: M. Králová, I. Daťková, J. Šafránek, M. Krýda, J. Šimer,  

 M. Škraňková - příchod 19:40 

 

Omluveni: P. Prokop 

 

Ověřovatel: M. Krýda, J. Šimer 

 

Zapisovatel: M. Králová 

 

Program:  
1) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání. 

2) Kontrolní výbor. 

3) Závěrečný účet Obce Tržek za rok 2019. 

4) Účetní uzávěrka Obce Tržek za rok 2019. 

5) Zařazení území obce Tržek do území působnosti MAS Litomyšlsko na 

období 2021-2027. 

6) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové 

služebnosti inženýrské sítě č. 1036C20/19 na pozemku p. č. 305/1 v k. ú. 

Tržek u Litomyšle. 

7) Žádost o umístění zpomalovacích prahů na Kartouzích. 

8) Seznámení s výsledkem výběrového řízení pro veřejnou zakázku 

„Víceúčelový přístřešek“. 

9) Technicko-ekonomické studie: „Nakládání se splaškovými odpadními 

vodami v obci Tržek“ – informace o postupu prací. 

10) „Vodovod Tržek“ - rozpočet pro výběrové řízení. 

11) Stavební řízení: „Oprava trati v úseku Vysoké Mýto – Litomyšl“. 

12) EKO-KOM, a.s.: informace o množství vytříděného odpadu v obci za rok 

2019. 

13) Informace o 2. setkání starostů s generálním ředitelem ŘSD ČR dne 09. 06. 

2020 (trasování D35 kolem Litomyšle). 

14) Smlouva o reklamě a propagaci – Spolek přátel Růžového paloučku. 



 

Stránka 2 ze 3 

 

Usnesení 
 

2. ZO bere na vědomí zápis kontrolního výboru. 

3. ZO schválilo Závěrečný účet Obce Tržek za rok 2019 bez výhrad. 

Pro: 6 Proti:      0 Zdrželo se hlasování: 0 

 

4. ZO schválilo Účetní uzávěrku a výsledek hospodaření Obce Tržek za rok 2019 

(výkaz o plnění rozpočtu, výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha FIN) 

Pro: 6 Proti:      0 Zdrželo se hlasování: 0 

5. ZO souhlasí se zařazením území obce Tržek do území působnosti MAS 

Litomyšlsko na období 2021-2027. 

Pro: 6 Proti:      0 Zdrželo se hlasování: 0  

6. ZO schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. 1036C20/19 

Pro: 6 Proti:      0 Zdrželo se hlasování: 0 

7. ZO projednalo žádost o umístění zpomalovacích prahů na Kartouzích a 

rozhodlo, že první krok k vyřešení rychlé jízdy konkrétního řidiče bude předání 

stížnosti přestupkové komisi v Litomyšli. 

Pro: 6 Proti:      0 Zdrželo se hlasování: 0 

8. Na základě doporučení komise pro výběr zhotovitele o přidělení zakázky 

„Víceúčelový přístřešek“ bylo rozhodnuto o zadání zakázky firmě Petr 

Nechvíle, 570 01 Benátky 60. Uchazečům bylo zasláno „ Rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky – přidělení zakázky“. 

9. Technicko-ekonomické studie: „Nakládání se splaškovými odpadními vodami 

v obci Tržek“ bude rozeslána k prostudování zastupitelům během příštího 

týdne. K nahlédnutí bude občanům k dispozici na obecním úřadě v úředních 

hodinách. Jednání o možnostech řešení, vyplývajících ze studie, bude 

předmětem dalšího zasedání ZO. Budeme o něm včas občany informovat. 

10. Pracovní verze rozpočtu pro výběrové řízení „Vodovod Tržek“ je nyní 

připomínkována odborníky pro vodohospodářské stavby. Konečná verze bude 

k dispozici na příštím zasedání ZO. 

11. ZO bylo seznámeno s přípravou rozsáhlé opravy trati v úseku Vysoké Mýto – 

Litomyšl. 

12.  V roce 2019 bylo v obci vytříděno 7,245t odpadu v hodnotě 23 765 Kč. Bylo 

to o 1,71t více než loni. Děkujeme občanům, že odpad třídí. 
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13.  ZO bylo starostkou informováno o 2. setkání starostů s generálním ředitelem 

ŘSD ČR dne 09. 06. 2020 v Litomyšli. Předmětem jednání bylo hledání řešení 

akceptovatelného všemi zúčastněnými stranami (protihlukové stěny, valy, 

výškové úpravy). Po zapracování připomínek starostů a spolků bude další 

jednání na konci léta. 

14. ZO schválilo finanční dar pro Spolek přátel Růžového paloučku ve výši 

2 000Kč. 

Pro: 6         Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

 

Starostka:   Iva Daťková  Místostarosta:  Josef Šafránek 

Vyvěšeno: 17. 6. 2020 

Vyvěšeno elektronicky: 17. 6. 2020   Sejmuto: 


