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  Zasedání ZO Tržek č.: 7/2022 

22. 6. 2022 
Přítomni: M. Králová, I. Daťková, J. Šafránek, J. Šimer, M. Krýda, P. Prokop, 

M. Škraňková 

Omluveni:  

 

Ověřovatel: J. Šimer, M. Krýda  

 

Zapisovatel: M. Králová 

 

Program:  

 
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

1) Závěrečný účet Obce Tržek za rok 2021 

2) Účetní závěrka Obce Tržek za rok 2021 

3) Rozpočtové opatření č. 1/2022 

4) Zápis do kroniky obce za rok 2021 

5) Spolek přátel Růžového paloučku: žádost o finanční dar  

6) Oblastní charita Polička: žádost o poskytnutí neinvestiční dotace 

7) Servisní smlouva – technologický servis DČOV pro budovy v majetku obce (č.p. 21 

a 54) 

8) Vodovod Tržek – informace o průběhu stavebních prací 

9) Přístavba garáže pro dopravní automobil JPO obce a stavební úprava objektu č.p. 54 

– informace o průběhu stavby 

10) Dětské hřiště – revize a instalace nového prvku 

11) Různé 

a) Návrh jízdního řádu od 11.12.2022 

b) Cenové nabídky na mobilní WC a jeho servis 

c) Informace z valné hromady Mikroregionu Litomyšlsko dne 6.6.2022 

 

Usnesení 
 

1. ZO schválilo Závěrečný účet Obce Tržek za rok 2021 bez výhrad. 

Pro:   7         Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

2. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021 včetně výsledku hospodaření obce 

za účetní období 2021 sestavenou ke dni 31. 12. 2021 bez výhrad. (Výkaz o plnění rozpočtu, 

výkaz zisku a ztráty, rozvaha a příloha FIN.) 

Pro:    7         Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

3. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo rozpočtové opatření č.1/2022.  

Pro:    7         Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 
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4. Kronikářka obce seznámila ZO s návrhem zápisu za rok 2021 do obecní kroniky. Zápis byl 

schválen. 

Pro:   7        Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

5.  ZO schválilo finanční dar pro Spolek přátel Růžového paloučku ve výši 2 000 Kč. 

Pro:  7 Proti:    0   Zdrželo se hlasování:  0 

6. ZO neschválilo žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pro Oblastní charitu Polička. Finančně 

podporujeme Charitu Litomyšl a Nové Hrady. 

Pro:  7  Proti:    0   Zdrželo se hlasování:  0 

7. ZO bylo seznámeno s návrhem servisní smlouvy na technologický servis DČOV pro budovy 

č.p.21 a 54 a navrhuje změny některých bodů. Konečné znění smlouvy bude projednáno na 

příštím zasedání zastupitelstva. 

Pro:   7         Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

8. ZO bylo seznámeno s průběhem prací na výstavbě vodovodu. 

9. ZO bylo seznámeno s průběhem prací na výstavbě garáže pro dopravní automobil. Dokončení 

venkovní části projektu (přístavba garáže včetně zpevněných ploch) je předpokládáno do 

konce října 2022, stavební úpravy vnitřní části objektu do 31.3.2023. 

10. Na dětském hřišti byl instalován nový herní prvek dle zastupitelstvem obce schváleného 

návrhu č. usnesení 09/2021. Proběhla roční revize dětského hřiště a drobné opravy. Dětské 

hřiště vyhovuje požadavkům na bezpečnost. 

11.  Různé 

a) ZO bylo seznámeno s návrhem jízdních řádů vlaku a bude zaslán protestní dopis 

proti zrušení prvního ranního spoje odjíždějícího ve 4:26 z Tržku do Litomyšle. 

b) ZO projednalo cenové nabídky dvou firem TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o a WC 

Servis s.r.o. ZO souhlasí s nákupem 2 mobilních toalet od firmy-TOI TOI, 

sanitární systémy, s.r.o. 

Pro:  7 Proti:     0   Zdrželo se hlasování:  0 

c) Starostka informovala ZO o průběhu VH Mikroregionu Litomyšlsko. V letošním 

roce Mikroregion získal dotaci z POV na obnovu veřejného prostranství v obci 

Tržek ve výši 25 000Kč. 

 

 

Starostka:   Iva Daťková v.r.  Místostarosta:  Josef Šafránek v.r. 

 

 

 

Vyvěšeno: 22. 6. 2022 Vyvěšeno elektronicky: 22. 6. 2022  Sejmuto: 

 
Vyhotovení s podpisy starosty a místostarosty obce v souladu s ust. § 104 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, je uloženo v příruční spisovně obecního úřadu Tržek. 


