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 Zasedání ZO Tržek č.: 02/2020 

19. 2. 2020 
Přítomni: M. Králová, I. Daťková, J. Šafránek, M. Krýda, M. Škraňková, J. Šimer, 

P. Prokop 

Omluveni:   
Ověřovatel: M. Krýda, P. Prokop 

Zapisovatel: M. Králová 

 

Program:  
1) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

2) Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro 

knihovny v regionu Pardubice 

3) Výsadba listnatých stromů v obci – výzva č.9/2019 k předkládání žádostí o 

poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí (MŽP) 

4) Cenová nabídka na kácení stromů – lípa na pozemku p. č. 16/2 v k. ú. 

Tržek u Litomyšle (u Jirečků), 2 břízy na hřišti u hasičské zbrojnice p.č. 

12/2 

5) Cenová nabídka na nátěr střechy kaple Panny Marie a lávky u č. p. 52 

6) Karneval 

7) Posezení pro dříve narozené 

8) Různé 

a) Žádost obce o individuální dotaci z rozpočtových prostředků 

Pardubického kraje na nákup nového dopravního automobilu pro 

jednotku JPO obce 

b) „Vodovod Tržek“ kompletace dokladové části  

c) Žádost pana Plíška o umístění informativní značky IS4 c a IS 4 b na 

silnici III. třídy 35839 v obci Nová Sídla 

d) „Chodník pro pěší – Tržek  

e) Zápis do kroniky obce za rok 2019 

f) Žádost Českého svazu včelařů, z. s., základní organizace Litomyšl o 

finanční dar. 
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Usnesení 
 

2. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo smlouvu o sdružování prostředků na 

nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. Byla schválena 

výše finančního příspěvku 5 Kč za 1 obyvatele obce. 

Pro:7   Proti: 0  Zdrželo se hlasování: 0 

3. Zastupitelstvo obce Tržek projednalo možnosti výsadby listnatých stromů v 

obci a souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory na výsadbu stromů: 

Výzva č.9/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

Národního programu Životní prostředí (MŽP).  

Pro: 7   Proti:  0  Zdrželo se hlasování: 0 

4. Zastupitelstvo obce Tržek schvaluje cenovou nabídku firmy ArborGroup s.r.o 

na kácení stromů (lípa na pozemku p. č. 16/2, 2 břízy na p.č. 12/2), 

štěpkování větví a na náhradní výsadbu ve výši 21 545,-Kč. 

Pro: 7   Proti:  0  Zdrželo se hlasování: 0 

5. Zastupitelstvo obce Tržek schvaluje cenovou nabídku firmy Luboš Leksa na 

nátěr střechy kaple Panny Marie (24 400,-Kč) a lávky u č. p. 52 (29 400,-Kč). 

Pro: 7      Proti:   0    Zdrželo se hlasování: 0 

6. Zastupitelstvo obce Tržek projednalo organizaci karnevalu, který se uskuteční 

29. 2. 2020 od 15:00 hodin.  

7. Zastupitelstvo obce Tržek projednalo organizaci „Posezení pro dříve 

narozené“, které se uskuteční 18. 3. 2020 od 15:00 hodin. 

8. Různé 

a. Zastupitelstvo obce bylo informováno o podání žádosti o individuální 

dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na nákup nového 

dopravního automobilu pro jednotku JPO obce ve výši 300 000,-Kč. 

b. ZO bylo informováno o projektu „Vodovod Tržek“, bylo seznámeno se 

souhlasem Správy a údržby silnic Pardubického kraje ke zvláštnímu 

užívání silnice a se stanoviskem Povodí Labe.  

c. Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 

na projekt „Chodník pro pěší – Tržek“ byla úspěšná, obec obdrží dotaci ve 

výši 385 577,-Kč. 

d. ZO bylo informováno o žádosti pana Plíška o umístění informativní 

značky IS4 c a IS 4 b na silnici III. třídy 35839 v obci Nová Sídla, 

Zastupitelstvo bude umístění značky řešit ve spolupráci s Klubem 

českých turistů. 

e. Kronikářka obce seznámila zastupitelstvo obce s návrhem zápisu za rok 

2019 do obecní kroniky. Zápis byl schválen. 

Pro:  7         Proti:   0    Zdrželo se hlasování: 0 
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f. Zastupitelstvo obce Tržek schvaluje finanční dar Českému svazu 

včelařů, z. s., základní organizaci Litomyšl ve výši 2 000,-Kč 

Pro: 7           Proti:  0     Zdrželo se hlasování: 0 

 

Starostka:   Iva Daťková  Místostarosta:  Josef Šafránek 

 

Vyvěšeno: 19. 2. 2020 

Vyvěšeno elektronicky: 19. 2. 2020   Sejmuto: 




