
 Zasedání ZO Tržek č.: 7/2019 

10. 7. 2019 
Přítomni: M. Králová, M. Škraňková, I. Daťková, M. Krýda, P. Prokop, J. 

Šafránek, J. Šimer 

Omluveni:  
Ověřovatel: M. Škraňková, P.Prokop 

Zapisovatel: M. Králová 

Program:  
1) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

2) Strategie rozvoje obce Tržek 

3) Zdroje požární vody, měření hydrantů  

4) Ošetření stromů v obci arboristou 

5) Přesun čekárny u vlakové zastávky, úprava nástupiště 

6) Informace o výstavbě chodníku od hospody ke schránkám naproti č.p. 5 

7) Informace z Mikroregionu Litomyšlsko 

8) Sběr jedlých olejů a tuků – smlouva s firmou Libor Černohlávek, Jakub 

38, 285 33 Církvice 

9) Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové 

péče v Pardubickém kraji na rok 2019 

10) Různé: 

a) Kotlíkové dotace 

b) Informování občanů o dění v obci  - využití elektronické 

komunikace 

 

USNESENÍ 
 

1. Zastupitelstvo obce Tržek projednalo a schválilo Strategii rozvoje obce 

Tržek. 

Pro: 7          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

2. Starostka seznámila zastupitelstvo se stavem hydrantů v obci a s výsledky 

provedeného měření. Zastupitelstvo souhlasí s rozmístěním zdrojů požární 

vody v obci. 

     Pro: 7          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

 

3. Zastupitelstvo obce Tržek bylo informováno o arboristickém ošetření 

stromů v obci. Údržbu provedla firma ARBOR GROUP s.r.o. z Budislavi. 



Zastupitelstvo obce schválilo fakturu za kácení a ošetření stromů v obci 

ve výši 22 136,- Kč. 

Pro: 7          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

4. Zastupitelstvo obce Tržek projednalo a schválilo přesun čekárny u 

zastávky vlaku a úpravu nástupiště. Přesun zastávky bude provádět firma 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Pro: 7          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

5. Místostarosta informoval zastupitele o přípravných pracích pro výstavbu 

chodníku od hospody ke schránkám naproti č. p. 5, akce: „Tržek, chodník 

pro pěší“. Práce budou zahájeny na konci července 2019 a budou 

dokončeny do konce srpna. Žádost o dotaci úspěšně postoupila do 

poslední fáze schvalování. 

6. Starostka informovala zastupitelstvo o jednání Valné hromady 

Mikroregionu Litomyšlsko dne 18.6.2019.  

7. Zastupitelstvo obce Tržek projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí 

služeb souvisejících se sběrem jedlých olejů a tuků s firmou Libor 

Černohlávek, Jakub 38, 285 33 Církvice. 

Pro: 7          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

8. Zastupitelstvo obce Tržek projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí 

dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji 

na rok 2019, evidenční číslo smlouvy: OKSCR/19/23978. Výše dotace 

25 000,- Kč. 

Pro: 7         Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

9. Různé:  

a)  Kotlíkové dotace – zastupitelstvo bylo seznámeno s vyhlášením 

poslední, 5. výzvy pro fyzické osoby. Informace o možnostech 

bude vyvěšena na úřední desce. Pokud budou mít občané zájem, 

v úředních hodinách je možno na obecním úřadě dostat další 

informace o možnostech využití této dotace. 

b) Možnost pro občany - informace z obce a obecní knihovny přes 

e-mail. Občanům bude zaslán dopis, budou-li mít zájem tímto 

způsobem informace dostávat, vyplněný formulář je třeba 

odevzdat na obecní úřad – osobně nebo do schránky na úřadě. 

 

Starostka:   Iva Daťková  Místostarosta:  Josef Šafránek 

 

 

Vyvěšeno: 10.7.2019 

Vyvěšeno elektronicky: 10.7.2019   Sejmuto: 


