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 Zasedání ZO Tržek č.: 07/2020 

20. 7. 2020 

 
Přítomni: M. Králová, I. Daťková, J. Šafránek, M. Krýda, J. Šimer,  

 M. Škraňková - příchod 19:30 

 

Omluveni: P. Prokop 

 

Ověřovatel: J. Šafránek, M. Škraňková 

 

Zapisovatel: M. Králová 

 

Program:  
1) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání. 

2) Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Pardubického kraje na 

nový dopravní automobil pro rok 2020. Číslo smlouvy: OKŘ/20/22118. 

3) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro jednotky 

SDH na rok 2020 na pořízení elektrocentrály. Číslo smlouvy: 

OKŘ/20/22246. 

4) Smlouva o dílo č.1/2020 na stavbu: „Víceúčelový přístřešek“ na hřišti u 

dráhy. 

5) Seznámení s výsledkem výběrového řízení pro veřejnou zakázku „Vodovod 

Tržek“. 

6) Technicko-ekonomické studie: „Nakládání se splaškovými odpadními 

vodami v obci Tržek“.  

7) Projekt: „Výsadba stromů v obci Tržek“  

8) Prodej dopravního automobilu ARO, rok výroby 1977. 

9) Nevyužitý obecní zahradní traktor – nabídka prodeje. 

10) Umístění zpomalovacího prahu na Kartouzích. 

11) Nájemní byty - výměna vodoměrů v č. p. 54 a č.p. 51, údržba. 

12) Informace o Valné hromadě Mikroregionu Litomyšlsko – seznámení s 

usnesením. 

13) Obecní výlet, Tržecké posvícení se sousedským posezením. 

14) Objížďka přes obec od 3.8.2020.do 15. 11. 2020 
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Usnesení 
 

2. ZO schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Pardubického kraje na nový dopravní automobil pro rok 2020 ve výši 

300 000Kč. Číslo smlouvy: OKŘ/20/22118. 

Pro: 5 Proti:      0 Zdrželo se hlasování: 0 

3. ZO schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického 

kraje pro jednotky SDH na rok 2020 na pořízení elektrocentrály ve výši 

25 000Kč. Číslo smlouvy: OKŘ/20/22246. Bude pořízena centrála EG3600(D 

AVR) 

Pro: 5 Proti:      0 Zdrželo se hlasování: 0 

4. ZO schválilo uzavření Smlouvy o dílo č.1/2020 na stavbu: „Víceúčelový 

přístřešek“ na hřišti u dráhy s firmou Petr Nechvíle, Benátky 60, 570 01 

Litomyšl, vzešlou z výběrového řízení. 

Pro: 6 Proti:      0 Zdrželo se hlasování: 0 

5. Na základě doporučení komise pro výběr zhotovitele o přidělení zakázky 

„Vodovod Tržek“ bylo rozhodnuto o zadání zakázky firmě Building Expert 

s.r.o. Uchazečům bude zasláno „Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – 

přidělení zakázky“. Vítězná nabídková cena je 4 179 989,77Kč. Vítězný 

uchazeč bude vyzván k podpisu smlouvy. 

Pro: 6 Proti:      0 Zdrželo se hlasování: 0 

6. ZO projednalo Technicko-ekonomickou studii: „Nakládání se splaškovými 

odpadními vodami v obci Tržek“. Studie je občanům k dispozici na obecním 

úřadě v úředních hodinách. Na jednání ZO v září se budeme detailně věnovat 

možnostem vyplývajícím ze studie, bude přizván autor studie. 

7. Žádost o dotaci byla podána, pokud budeme úspěšní, výsadba stromů v obci 

proběhne na podzim 2020. Projekt je k nahlédnutí občanům na obecním úřadě 

v úředních hodinách.  

8. ZO rozhodlo, že dopravního automobil ARO, rok výroby 1977, bude nabídnut 

k prodeji z důvodu nevyhovujícího technického stavu.  

Pro: 6 Proti:      0 Zdrželo se hlasování: 0 

9. ZO rozhodlo, že několik let nevyužívaný obecní zahradní traktor -sekačka LT 

130, zařazen r. 2004 bude nabídnut k prodeji. Traktor je ve špatném stavu. 

Případní zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky 

nebo emailem do 20. 8.2020. Bude prodán nejvyšší nabídce. 

Pro: 6 Proti:      0 Zdrželo se hlasování: 0 
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10.  ZO rozhodlo na základě dohody s autory žádosti o umístění zpomalovacích 

prahů na Kartouzích ze dne 1. 6. 2020 o umístění jednoho zpomalovacího 

prahu. 

Pro: 6 Proti:      0 Zdrželo se hlasování: 0 

11.  ZO projednalo záležitosti související se správou obecních bytů. 

12. ZO bylo seznámeno s usnesením Valné hromady Mikroregionu Litomyšlsko. 

Mikroregion obdržel individuální dotaci z Pardubického kraje na dezinfekční 

stojany – jeden bude umístěn na Obecním úřadě v Tržku a celá cena je hrazena 

dotací. Do programu měření rychlosti v obci se nezapojíme. 

Pro:  6        Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

13. Přihlášky na Obecní výlet budou občanům doručen koncem července. ZO 

projednalo organizační záležitosti Tržeckého posvícení se sousedským 

posezením. Plakáty budou vyvěšeny začátkem srpna.  

14. ZO bylo informováno o objízdné trase vedoucí přes obec z důvodu uzavírky  

silice II/358 (rekonstrukce mostu přes Desnou). Na křižovatce I/35 do Tržku 

bude snížena rychlost na 50 km/h, na zastavěném území Tržku bude snížena 

rychlost na 30 km/h, na dvou mostech v Tržku bude upraven průjezd na jedno 

vozidlo. 

 

 

 

 

 

Starostka:   Iva Daťková  Místostarosta:  Josef Šafránek 
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