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Zasedání ZO Tržek č.: 1/2023 

18. 1. 2023 
 

Přítomni: Markéta Havranová, Iva Daťková, Jan Šimer, Pavel Prokop, Martin Šplíchal, 

Zdeněk Soukup, Dušan Zahradník 

Omluveni:  

Ověřovatel: Pavel Prokop, Dušan Zahradník 

Zapisovatel: Markéta Havranová 

Program:  

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

1) Akce „Přístavba garáže pro dopravní automobil JPO obce a SÚ objektu č.p.54, Tržek 

u Litomyšle“ – prohlídka staveniště, projednání dalšího průběhu výstavby 

2) Výroční zpráva za rok 2022 dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

3) Příprava žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 

na zpracování projektu systému domovních ČOV 

4) Rozpočtové opatření č.4/2022 

5) Rozhodnutí povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 3 smrků a 2 thují u 

kontejnerů na tříděný odpad na pozemku 98/2 v k.ú. Tržek u Litomyšle v majetku 

obce Tržek 

6) Plán společenských akcí na rok 2023 

7) Karneval  

8) Návrhy znaku obce a vlajky obce Tržek – veřejná beseda s heraldikem pro výběr 

nejvhodnější varianty 

9) Žádost o finanční dar Sdruženi na ochranu ohrožených dětí, z.s. 

10) Dárkové balíčky pro oslavence v roce 2023 

11) Výsledek Tříkrálové sbírky 2023 na území obce Tržek. 

12) Projektová dokumentace pro provádění stavby D35 Džbánov – Litomyšl – žádost 

o souhlas se stavebními objekty v budoucí správě obce Tržek. 

13) Žádost SDH Tržek o finanční dar na zajištění činnosti sboru. 

14) Diskuse 
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Usnesení 
 

1. ZO projednalo potup prací na akci „Přístavba garáže pro dopravní automobil JPO obce a SÚ 

objektu č.p.54, Tržek u Litomyšle“. Pokračují stavební úpravy uvnitř objektu. Byla dokončena 

úprava rozvodů vody, odpadů a elektroinstalace.  

2. ZO schvaluje Výroční zprávu za rok 2022 dle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím.  

Pro: 7          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

3. a) ZO schválilo zadání přípravy a organizačního zajištění výběru zhotovitele jednostupňové 

projektové dokumentace „DČOV - Tržek“ dle příkazní smlouvy č.5/2022. 

Pro:  7         Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

b) ZO schválilo zadání zpracování a podání žádosti o dotaci z prostředků Pardubického kraje 

v rámci programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování 

pitnou vodou a odkanalizování) obcí Pardubického kraje“ na akci „DČOV - Tržek“ 

dle příkazní smlouvy č.6/2022. 

Pro: 7          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

4. ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4 ke dni 31.12.2022, konečné úpravy rozpočtu,. 

odsouhlasené starostkou obce dne 31.12.2022 na základě pravomoci schválené usnesením ZO 

č.03/2020 ze dne 22.4.2020. 

5. ZO projednalo Rozhodnutí povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 3 smrků a 2 thují 

u kontejnerů na tříděný odpad na pozemku 98/2 v k.ú. Tržek u Litomyšle v majetku obce 

Tržek a vzdává se odvolání proti Rozhodnutí. 

Pro: 7           Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

6. ZO sestavilo plán společenských akcí na rok 2023. 

Pro: 7           Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

7. ZO projednalo organizační záležitosti Karnevalu, který se bude konat 11.2.2023 od 15:00? 

v obecním klubu.  

8. ZO projednalo organizační záležitosti besedy s heraldikem pro výběr nejvhodnější varianty 

ze zpracovaných návrhů znaku a vlajky obce Tržek. Beseda se uskuteční 18.3.2023. 

9. ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Sdruženi na ochranu ohrožených dětí, z.s. ve výši 

2.000,- Kč. 

Pro: 7  Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0  

10. ZO schvaluje obdarování dvanácti občanů obce, kteří oslaví v roce 2023 kulaté životní 

jubileum, dárkovým balíčkem v hodnotě 1000Kč. Celková hodnota dárkových balíčků: 

12.000Kč. 

Pro: 7  Proti:    0   Zdrželo se hlasování:  0 

11. Výsledek Tříkrálové sbírky 2023 na území obce Tržek je 7.036,-Kč. 

12. ZO souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby D35 Džbánov–

Litomyšl a se stavebními objekty v budoucí správě obce Tržek: SO 06-160.1 Účelová 

komunikace v km 51,530 D35 vpravo a SO 06-160.2 Účelová komunikace v km 51,600 D35.  

Pro:   7   Proti:    0   Zdrželo se hlasování:  0 
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13. ZO schvaluje poskytnutí finančního daru SDH Tržek na zajištění činnosti sboru ve výši 

5.000,-Kč. 

Pro:  7 Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0  

14. Diskuze 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: Pavel Prokop     Dušan Zahradník 

 

Starostka: Iva Daťková    Místostarosta: Martin Šplíchal  

 

 

Vyvěšeno: 18. 1. 2023 Vyvěšeno elektronicky: 18. 1. 2023  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. 

 


