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 Zasedání ZO Tržek č.: 9/2020 

23. 9. 2020 
Přítomni: M. Králová, I. Daťková, J. Šafránek, M. Krýda, J. Šimer, P. Prokop, 

M. Škraňková 

Omluveni:  
Ověřovatel: J. Šafránek, M. Krýda, 

Zapisovatel: M. Králová 

Program:  

 

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

1) Rozpočtové opatření č. 2 z 31. 8. 2020. 

2) Rozpočtové opatření č. 3 ze 23. 9. 2020. 

3) Účelový příspěvek na projekt „Revitalizace dětského hřiště u hasičské 

zbrojnice“, poskytovatel MAS Litomyšlsko o.p.s. 

4) Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků 

Pardubického kraje na projekt: „Tržecké posvícení“.  

5) Jednorázový příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění dopadu poklesu 

daňových příjmů obcí. 

6) Projektová dokumentace na přístřešek pro dopravní automobil JPO obce. 

7) Dodatek ke Smlouvě o dílo Náhony otevřené – jez Tržek z r. 2007. 

8) Ukončení provozu veřejného telefonního automatu v obci. 

9) Protokol o zkoušce pitné vody z vodovodního řadu v Tržku. 

10) Žádost Mykologického klubu Choceň z. s. o sponzorský dar na výstavu 

hub.  

11) Různé. 

a) Návrh na nákup nových knih do obecní knihovny.  

b) Finanční dar pro SDH Tržek. 

c) Nákup cen na turnaj ve stolním tenise 

 

Usnesení 
 

1. ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2 - úprava rozpočtu mezi 

položkami. Úpravu rozpočtu odsouhlasila na základě pravomoci dané ZO 

starostka obce dne 31. 8. 2020. 

2. ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3 - úprava rozpočtu mezi 

položkami. Úpravu rozpočtu odsouhlasila na základě pravomoci dané ZO 

starostka obce dne 21. 9. 2020. 

3. ZO bylo informováno o obdržení účelového příspěvku na projekt 

„Revitalizace dětského hřiště u hasičské zbrojnice“, poskytovatel MAS 
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Litomyšlsko o.p.s. ve výši 26 785Kč. ZO souhlasí se zadáním zpevněné 

plochy pod venkovní stůl na stolní tenis firmě Stavitelství Jokeš dle 

předložené cenové nabídky. 

Pro: 7  Proti:      0 Zdrželo se hlasování: 0 

4. ZO schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace 10 000Kč z 

rozpočtových prostředků Pardubického kraje na projekt: „Tržecké posvícení“.  

Pro:  7 Proti:      0 Zdrželo se hlasování: 0 

5. ZO bylo informováno o obdržení jednorázového příspěvku ze státního 

rozpočtu ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí ve výši 

195 000Kč. 

6. ZO projednalo projektovou dokumentaci na přístřešek pro dopravní automobil 

a pověřilo starostku k dalšímu jednání s projektantem. 

 

7. ZO vzalo na vědomí dodatek ze dne 1. 9. 2020 ke Smlouvě o dílo Náhony 

otevřené – jez Tržek z r. 2007. 

8. ZO vzalo na vědomí ukončení provozu veřejného telefonního automatu v obci. 

Nemá zájem o telefonní budku a požaduje její demontáž. Betonová plocha 

bude ponechána pro další využití. 

Pro:  7 Proti:      0 Zdrželo se hlasování: 0 

9. ZO bylo seznámeno s rozborem pitné vody z vodovodního řadu v Tržku. 

Výsledky rozboru jsou velmi dobré. Protokol je vyvěšen na úřední desce a je 

k nahlédnutí na Obecním úřadě. 

10. ZO schválilo finanční dar ve výši 1 000Kč pro Mykologický klub Choceň z.s.  

na výstavu hub, která se koná od 25. 9. 2020 do 27. 9. 2020 na zámku 

v Chocni. 

Pro:  7 Proti:      0 Zdrželo se hlasování: 0 

11. Různé: 

a) ZO souhlasí s návrhem nákupu nových knih do obecní knihovny, 

předpokládaná cena 4 000Kč dle schváleného rozpočtu obce. 

Pro:  7 Proti:      0 Zdrželo se hlasování: 0 

b) ZO schválilo finanční dar ve výši 5 000Kč pro SDH Tržek. 

Pro:  7 Proti:      0 Zdrželo se hlasování: 0 

c) ZO schválilo nákup cen na turnaj ve stolním tenise v celkové 

ceně 1000Kč 

Pro:  7 Proti:      0 Zdrželo se hlasování: 0 

 

Starostka:   Iva Daťková  Místostarosta:  Josef Šafránek 

 

Vyvěšeno: 23. 9. 2020 

Vyvěšeno elektronicky: 23. 9. 2020   Sejmuto: 


