Zasedání ZO Tržek č.: 10/2019
14. 11. 2019
Přítomni: M. Králová, I. Daťková, J. Šafránek, M. Krýda, P. Prokop, J. Šimer
Omluveni: M. Škraňková,
Ověřovatel: J. Šafránek, J. Šimer
Zapisovatel: M. Králová
Program:
1)
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
2)

Sestavení návrhu rozpočtu obce Tržek na rok 2020

3)

Malý LEADER – podání žádosti o podporu realizace projektu
„Revitalizace dětského hřiště u hasičské zbrojnice“

4)

Společný projekt obcí Mikoregionu Litomyšlsko na výsadbu a ošetření
dřevin – realizace v obci Tržek

5)

Hřiště u dráhy – informace o průběhu prací na projektu „Víceúčelový
přístřešek“, úprava okolního pozemku

6)

Vánoční zpívání 14. 12. 2019

7)

Plán akcí na rok 2020

8)

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH – informace o postupu
realizace projektu: „Tržek – dopravní automobil JSDH“

9)

Různé
a) Informace o průběhu prací na projektu vodovodu
b) Projekt Svazku obcí majitelů skupinového vodovodu Fiala - oprava
přivaděče pitné vody.
c) Návrh ceny vodného na rok 2020
d) Kulečník – turnaj 28. 12. 2019
e) Žádost II. mateřské školy Litomyšl o finanční dar
f) Nabídka heraldika na tvorbu výsostných symbolů obce

10)

Návrh rozpočtového opatření 5: 1/5 ze 14.11.2019

USNESENÍ
2. Zastupitelstvo obce Tržek sestavilo návrh rozpočtu obce Tržek na rok 2020.
Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a na elektronické úřední desce.
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3. Obec Tržek podala žádost o podporu projektu z výzvy MAS Litomyšlsko
o.p.s. „Malý LEADER“, která je financována z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje. Pokud bude projekt obce „Revitalizace dětského hřiště u
hasičské zbrojnice“ úspěšný, bude provedena údržba 3 lip a bude zakoupen
venkovní stůl na stolní tenis.
Pro: 6

Proti:

0

Zdrželo se hlasování: 0

4. Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem ošetření a výsadby dřevin v obci
Tržek
v rámci
společného
projektu
Mikroregionu
Litomyšlsko
„DŘEVINY“. Část projektu pro Tržek navrhuje následující: 4 túje mezi
prodejnou a silnicí III. třídy č. 35841 jsou ve špatném stavu a z tohoto důvodu
budou pokáceny. Na jejich místě budou vysazeny 3 javory babyka. Na
dětském hřišti za prodejnou bude vysazen jírovec maďal, klokoč zpeřený, 2x
muchovník Lamarkův a třešeň, u dílny ořešák královský.
Pro: 6

Proti:

0

Zdrželo se hlasování: 0

5. Projektová dokumentace „Víceúčelový přístřešek“ je již dokončena. Máme
souhlas vlastníků okolních pozemků, do konce listopadu bude podána žádost
o stavební povolení. Bude upraven pozemek na západní straně hřiště.
6. Zastupitelstvo obce Tržek projednalo organizaci akce „Vánoční zpívání“
Termín konání akce: 14. 12. 2019 v 16 hodin. Plakáty budou vyvěšeny na
obvyklých místech.
7. Zastupitelstvo obce Tržek projednalo plán kulturních a sportovních akcí na
rok 2020. Do příštího zastupitelstva bude dopracován, a po schválení
zastupitelstvem zveřejněn na webu obce. Občanům bude doručen do schránek
jako v loňském roce.
8. Zastupitelé obce byli informováni o postupu prací na realizaci projektu
„Tržek – dopravní automobil JSDH“
9. Různé
a. ZO bylo informováno o průběhu prací na projektu „Vodovod Tržek“.
Termín dokončení projetu: do konce roku 2019. V červnu 2020 bude
požádáno o dotaci na realizaci akce.
b. Zastupitelstvo obce bylo informováno o přípravě projektu Svazku obcí
majitelů skupinového vodovodu Fiala na opravu přivaděče pitné vody.
c. ZO bere na vědomí návrh ceny vodného na rok 2020. Cena bez DPH
bude od 1.1.2020 31,82Kč, s DPH od 1.1.2020 36,59Kč (DPH 15%) a
od 1.5.2020 35Kč (DPH10%).
d. Zastupitelstvo obce Tržek projednalo organizaci akce „Kulečníkový
turnaj“, termín 28. 12. 2019. Bližší informace budou zveřejněny na
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webu obce a na plakátech, které budou vyvěšeny na obvyklých místech
v obci.
e. Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar pro II. mateřskou školu
Litomyšl ve výši 3 000Kč.
Pro: 6

Zdrželo se hlasování: 0

Proti: 0

f. Zastupitelstvo obce Tržek odložilo oslovení heraldik, na pozdější dobu.
10. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo rozpočtové opatření 5: 1/5 ze
14.11.2019. Obec obdržela dotaci na školení obsluhy motorové pily pro člena
JSDH a z tohoto důvodu bylo třeba upravit rozpočet.
Pro: 6

Starostka:

Zdrželo se hlasování: 0

Proti: 0

Iva Daťková

Místostarosta:

Vyvěšeno: 14. 11. 2019
Vyvěšeno elektronicky: 14. 11. 2019
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Sejmuto:

Josef Šafránek

