
Zasedání ZO Tržek č.: 2/2019
5.2.2019

Přítomni: M. Králová, M. Škraňková, I. Daťková, J. Šafránek, M. Krýda, 
                  J. Šimer
Omluveni: P. Prokop
Ověřovatel: M. Krýda, J. Šafránek
Zapisovatel: M. Králová
Program: 

1) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
2) Rozpočtové opatření 2:1/2.
3) Žádost o příspěvek na sociální službu Domov pro seniory Sloupnice. 
4) Řešení povrchů podlah na obecním úřadě. 
5) Cenové nabídky na kácení stromů – hřiště u dráhy.
6) Webové stránky obce.
7) Projekt Mikroregionu Litomyšlsko na výsadbu a ošetření dřevin.
8) Karneval v obci Tržek.
9) Různé:

a) Posezení nejen pro dříve narozené.
b) Péče o dřeviny v obci.
c) Akcie České spořitelny.
d) Informace o konzultaci s pověřencem GDPR.
e) Informace o změně zákona o odpadech – školení Ministerstva vnitra.
f) Informace o hodnocení kvality pitné vody.
g) Informace SDH – práce na hřišti u dráhy, školení na motorovou pilu, 

jednotka JPO.

10) Diskuse.

USNESENÍ

1. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo rozpočtové opatření 2:1/2.
Pro: 6         Proti: 0     Zdrželo se hlasování: 0

2. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo příspěvek na sociální službu Domova pro 
seniory Sloupnice ve výši 3 000,-Kč.
Pro: 6         Proti: 0     Zdrželo se hlasování: 0

3. Zastupitelstvo obce Tržek rozhodlo o způsobu řešení povrchů podlah na 
obecním úřadě na základě cenových nabídek Podlahového centra JEHLA 
Vysoké Mýto. Místnost s kulečníkem  - koberec a kancelář – vinyl.
Pro: 6        Proti: 0     Zdrželo se hlasování: 0



4. Zastupitelstvo obce vybralo pro kácení stromů - hřiště u dráhy firmu: Zelená 
radost – Jan Šilar.
Pro: 6        Proti: 0     Zdrželo se hlasování: 0

5. Zastupitelstvo obce schválilo zadání tvorby nového webu dle předložené 
cenové nabídky Davida Šimka - studio DAMI.
Pro: 6        Proti: 0     Zdrželo se hlasování: 0

6. Zastupitelstvo obce  se rozhodlo zapojit do projektu Mikroregionu 
Litomyšlsko na výsadbu a ošetření dřevin.
Pro: 6        Proti: 0     Zdrželo se hlasování: 0

7. Zastupitelstvo obce projednalo Karneval a pověřilo Miroslavu Škraňkovou 
jeho organizací.

8. Různé: 
a) Posezení nejen pro dříve narozené se uskuteční 20.3.2019.
b) Zastupitelstvo bylo informováno o organizaci péče o dřeviny v obci ve 

spolupráci s arboristou.
c) Starostka informovala zastupitele o odkupu akcií České spořitelny 

hlavním akcionářem.
d) Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem konzultace s pověřencem 

GDPR.
e) Starostka informovala zastupitele o změnách zákona o odpadech a o 

nutných opatřeních, která s nimi souvisí.
f) Pitná voda v Tržku je bez závad, protokol o zkoušce bude vyvěšen na 

úřední desce.
g) Zastupitelstvo bylo informováno o aktivitách SDH (práce na hřišti u 

dráhy, školení na motorovou pilu,  JPO.

Starostka: Iva Daťková

Místostarosta: Josef Šafránek
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