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  Zasedání ZO Tržek č.: 6/2022 

18. 5. 2022 
Přítomni: M. Králová, I. Daťková, J. Šafránek, J. Šimer, M. Krýda, P. Prokop, 

M. Škraňková 

Omluveni:  

 

Ověřovatel: P. Prokop, M. Škraňková 

 

Zapisovatel: M. Králová 

 

Program:  

 
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

1) Výsledek výběrového řízení: projekt Přístavba garáže pro dopravní automobil JPO 

obce a stavební úprava objektu č.p. 54  

2) Projednání návrhu závěrečného účtu Svazku obcí majitelů skupinového vodovodu 

Fiala za rok 2021 

3) Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního Programu obnovy venkova: investiční 

dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje (Přístavba a rekonstrukce 

budovy č.p.54) 

4) Navýšení ceny za likvidaci a odvoz biologického odpadu 

5) Vodovod Tržek – informace o průběhu stavebních prací 

6) Zásahové oděvy pro JPO V 

7) Nájemné v obecních bytech v domě č.p. 54 – dodatek k nájemním smlouvám. 

8) Otevření sportovního areálu na hřišti u dráhy 18.6.2022 – pořadatel akce: SDH Tržek 

9) Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026 

10) Různé 

a) Návrh závěrečného účtu obce Tržek za rok 2021 

b) Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion 

Litomyšlsko za rok 2021 

c) Dětský den 5.6. 2022 organizovaný obcí 

Usnesení 
 

1. Do výběrového řízení, odsouhlaseného ZO dne 20.4.2022, č. usnesení 05/2022, podali 

nabídku v požadovaném rozsahu 3 uchazeči o přidělení zakázky. Jednání hodnotící komise se 

uskutečnilo 4.5.2022. Nejnižší nabídková cena je 1.971.532,-Kč včetně DPH. ZO souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo č. 01/2022 s vítěznou firmou SEPPA BUILDING s.r.o.   

Pro:    7         Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

2. ZO projednalo a bere na vědomí návrh závěrečného účtu Svazku obcí majitelů skupinového 

vodovodu Fiala. Návrh je vyvěšen na úřední desce obce. 
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3. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního Programu obnovy 

venkova: investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na projekt 

Přístavba a rekonstrukce budovy č.p.54. Evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/22/22412.  

Pro:   7        Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

 

4.  ZO bere na vědomí navýšení cen za likvidaci a odvoz biologického odpadu a souhlasí 

s podpisem příloh ke smlouvám s dodavateli. 

Pro:  7 Proti:    0   Zdrželo se hlasování:  0 

5. ZO bylo seznámeno s průběhem výstavby vodovodu. Hlavní řad je již před dokončením. 

V tomto týdnu proběhne tlaková zkouška, desinfekce řadu a laboratorní rozbor vody z nového 

řadu. Po 26.5. budou postupně přepojeny jednotlivé domovní přípojky. 

 

6. ZO projednalo návrh velitele JPO na pořízení zásahových oděvů pro JPO V. ZO rozhodne o 

počtu ochranných prostředků podle výše poskytnutých dotačních prostředků z rozpočtu 

Pardubického kraje. 

Pro:   7         Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

7. ZO projednalo navýšení nájemného obecních bytech v domě č.p. 54 dle návrhu advokátky. 

Nájemníkům bude předložen k podpisu dodatek stávajících nájemních smluv. 

Pro:   7         Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

8. ZO bylo zástupci SDH Tržek seznámeno s organizací akce k otevření sportovního areálu na 

hřišti u dráhy 18.6.2022 a souhlasí s poskytnutím finančního daru |SDH Tržek ve výši 

5000Kč. 

Pro:   7       Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

9. ZO stanovilo a schválilo počet zastupitelů pro volební období 2022 - 2026, Počet zastupitelů 

bude 7. 

Pro:    7         Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

 

10.  Různé 

a) ZO bylo seznámeno s Návrhem závěrečného účtu obce Tržek. Závěrečný účet 

bude vyvěšen na úřední desce obce. 

b) ZO bylo seznámeno s  Návrhem závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Litomyšlsko za rok 2021. Závěrečný účet bude vyvěšen na úřední 

desce obce. 

c) ZO projednalo organizaci Dětského dne 5.6. 2022 od 14 hodin na hřišti u hasičské 

zbrojnice. 

 

 

 

Starostka:   Iva Daťková  Místostarosta:  Josef Šafránek  

 

 

 

Vyvěšeno: 18. 5. 2022 Vyvěšeno elektronicky: 18. 5. 2022  Sejmuto: 

 
Vyhotovení s podpisy starosty a místostarosty obce v souladu s ust. § 104 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, je uloženo v příruční spisovně obecního úřadu Tržek. 


