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 Zasedání ZO Tržek č.: 11/2019 

11. 12. 2019 
Přítomni: M. Králová, I. Daťková, J. Šafránek, M. Krýda, P. Prokop, J. Šimer 

Omluveni: M. Škraňková,  

Ověřovatel: M. Krýda, P. Prokop, 

Zapisovatel: M. Králová 

 

Program:  
1) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

2) Schválení rozpočtu obce Tržek na rok 2020 

3) Střednědobý rozpočtový výhledu obce Tržek na období 2021 - 2023 

4) Rozpočtové opatření 6: 1/6 ze dne 11. 12. 2019 

5) Obecně závazná vyhláška obce Tržek č. 7/2019, o místním poplatku ze psů 

6) Obecně závazná vyhláška obce Tržek č. 8/2019, o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

7) Jmenování inventarizační komise 

8) Veřejné osvětlení v Lukách – návrh řešení, rozpočet 

9) Plán stavebních a údržbových prací na rok 2020 

10) Dodatek č.1 ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje 

s firmou Libor Černohlávek, Jakub 38, 285 33 Církvice 

11) Žádost paní xxxx o odkup nově vytvořené pod stavební parcely 57/2 , 

vytvořené z části pozemků p.č,304/1 a p. č. 95/4 v k. ú. Tržek u Litomyšle. 

(Pozemek je zastavěn skladem u nemovitosti č. p. 52)  

12) Návrh rozpočtu na rok 2020 a Střednědobý výhled Svazku obcí 

skupinového vodovodu Fiala na období 2021 - 2023  

13) Informace z jednání Valné hromady Mikroregionu Litomyšlsko 

14) Různé 

a) Navýšení ceny za likvidaci komunálního odpadu firmou Liko Svitavy 

b) Informace o průběhu prací na projektu „Vodovod Tržek“ 

c) Informace o průběhu prací na projektu „Víceúčelový přístřešek“ na 

hřišti u dráhy 

d) Informace o průběhu prací na projektu „Chodník pro pěší Tržek“ 

e) Žádost Sdružení na ochranu ohrožených dětí o finanční dar 

f) Žádost Farní charity Litomyšl o finanční dar 
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Usnesení 
 

2. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo rozpočet obce Tržek na rok 2020 jako 

schodkový. Financování schodku bude z přebytku z minulého rozpočtu. 

Návrh byl vyvěšen na úřední desce a nebyly vznešeny žádné připomínky.  

Pro:   6 Proti:  0 Zdrželo se hlasování: 0 

3. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo Střednědobý rozpočtový výhled obce 

Tržek na období 2021 – 2023. 

Pro:  6     Proti:   0   Zdrželo se hlasování:  0 

4. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo rozpočtové opatření 6: 1/6 ze dne 

11. 12. 2019. (Prodej pozemku p. č. 14/2 v k. ú. Tržek u Litomyšle.)  

Pro:  6     Proti:   0    Zdrželo se hlasování: 0 

5. Zastupitelstvo obce Tržek vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Tržek 

č. 7/2019, o místním poplatku ze psů. 

Pro:  6     Proti:   0    Zdrželo se hlasování: 0 

6. Zastupitelstvo obce Tržek vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Tržek 

č. 8/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

Pro:  6     Proti:   0    Zdrželo se hlasování: 0 

7. Zastupitelstvo obce Tržek jmenuje předsedu inventarizační komise Miroslava 

Krýdu a členy inventarizační komise Marcelu Královou a Josefa Šafránka.  

Pro:   6    Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

8. Zastupitelstvo obce Tržek souhlasí s umístěním jednoho solárního svítidla na 

vjezdu do osady Luka. Osvětlení lávky pro pěší přes Loučnou bude zajištěno 

ve spolupráci s majiteli č. p. 22. 

Pro:    6   Proti:   0    Zdrželo se hlasování:  0 

9. Zastupitelstvo obce Tržek sestavilo plán stavebních a údržbových prací na rok 

2020. Nejdůležitější projekty:  

 „Víceúčelový přístřešek“ na hřišti u dráhy 

 Oprava zábradlí na mostě na vjezdu do osady Luka, osvětlení 

mostu 

 „Vodovod Tržek“ – stavební povolení a příprava stavby 

 Oprava a obnova nátěru střechy u kaple Panny Marie 

 Lávka u č. p. 52 – oprava nátěru 

 Příprava projektové dokumentace na domovní ČOV k č. p. 51 

Pro:  6     Proti:   0    Zdrželo se hlasování: 0 
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10. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném 

odběru použitého rostlinného oleje s firmou Libor Černohlávek, Jakub 38, 

285 33 Církvice. 

Pro:  6     Proti:    0   Zdrželo se hlasování: 0 

11.  Zastupitelstvo obce Tržek projednalo žádost paní xxxx o odkup nově 

vytvořené pod stavební parcely 57/2  o celkové výměře 44 m2, vytvořené 

z části pozemků p. č. 304/1 a p. č. 95/4 v k. ú. Tržek u Litomyšle. (Pozemek 

je zastavěn skladem u nemovitosti č. p. 52). Zastupitelstvo rozhodlo, že bude 

vyvěšen záměr prodeje. Cena za m2 24,5 Kč. 

Pro: 6      Proti:  0     Zdrželo se hlasování: 0 

12.  Zastupitelstvo obce Tržek bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2020 a 

Střednědobý výhled Svazku obcí skupinového vodovodu Fiala na období 

2021 – 2023.  

13. Starostka podala ZO informace z jednání Valné hromady Mikroregionu 

Litomyšlsko, které se konalo v Poříčí 28. 11. 2019. 

14.  Různé 

a. Zastupitelstvo obce Tržek projednalo navýšení ceny za likvidaci 

komunálního odpadu dle dopisu od firmy Liko Svitavy. Poplatek za občana 

a rok bude v roce 2020 708 Kč včetně DPH. Místní poplatek za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů bude od roku 2020 450Kč. 

Pro:    6   Proti:   0    Zdrželo se hlasování: 0 

b. ZO bylo informováno o průběhu prací na projektu „Vodovod Tržek“.  

c. Projekt na víceúčelový přístřešek byl dokončen a bylo zahájeno 

společné územní a stavební řízení.  

d. Chodník pro pěší byl dokončen, byl vydán kolaudační souhlas 

s užíváním stavby.  

e. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo finanční dar pro Sdružení na 

ochranu ohrožených dětí ve výši 2 000 Kč. 

Pro:    6   Proti:      0 Zdrželo se hlasování 0 

f. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo finanční dar pro Farní charitu 

Litomyšl 6 000 Kč. 

Pro: 6      Proti:   0    Zdrželo se hlasování 0 

 

 

Starostka:   Iva Daťková  Místostarosta:  Josef Šafránek 

 

Vyvěšeno: 11. 12. 2019 

Vyvěšeno elektronicky: 11. 12. 2019   Sejmuto: 


