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        Zasedání ZO Tržek č.: 12/2022 

15. 11. 2022 

 
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) Sestavení návrhu rozpočtu obce Tržek na rok 2023 a střednědobého výhledu obce 

Tržek na roky 2024 - 2026 

2) Informace o stavu projednávání žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací Pardubického kraje – kanalizace pro obec Tržek 

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

u Litomyšle“ – informace o průběhu výstavby 

4) Informace z jednání zástupců Ředitelství silnic a dálnic ČR se starosty obcí ohledně 

stavu přípravy stavby D35 Džbánov – Litomyšl 

5) Dohody o provedení práce 

6) Vánoční zpívání 

7) Obecní knihovna 

8) Studie napojení obce Tržek na vodovod Litomyšl. 

9) Žádost Oblastní charity Polička o finanční příspěvek na zajištění charitních 

sociálních a sociálně zdravotních služeb 

10) Návrh rozpočtu na rok 2023 Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko  

11) Jízdní řády autobusů od 11.12.2022 do 9.12.2023 

12) Diskuse 

 

Usnesení 
 

1. Zastupitelstvo obce Tržek na základě návrhu finančního výboru sestavilo návrh rozpočtu obce 

Tržek na rok 2023 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu pro roky 2024-2026. ZO 

souhlasí s vyvěšením návrhů na úřední desce a na elektronické úřední desce. 

Pro:    7       Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

 

 



Stránka 2 ze 3 

2. Předmětem žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje – 

kanalizace pro obec Tržek, je změna likvidace odpadních vod na decentralizovaný způsob 

čištění splaškových vod systémem DČOV se vzdáleným monitoringem. K projednávané 

změně PRVK krajský úřad obdržel kladná stanoviska od všech oslovených subjektů 

(Ministerstvo zemědělství ČR, správce povodí – Povodí Labe, státní podnik, vodoprávní úřad, 

úřad územního plánování a společnost Vodovody Litomyšl s.r.o.). Změna PRVK bude dle 

předpokladu schválena do konce roku 2022.  

ZO souhlasí s přípravou žádosti o dotaci na zpracování projektu na systém domovních ČOV v 

případě potvrzení zájmu občanů. 

Pro:        7   Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

 

3. Přístavba garáže je dokončena, probíhají stavební úpravy uvnitř objektu. Začátkem prosince 

dojde k úpravám obvodového pláště budovy, vybourání výlohy bývalé prodejny, zmenšení 

otvorů a osazení oken a dveří. 

 ZO projednalo změnu výplně 2 oken z jižní strany v místě přístavby. Dle požadavku 

na požární bezpečnost mělo dojít k zasklení ze sklobetonových tvarovek Luxfer 1919/8 30F 

s požadovanou požární odolností EI30 dle PBŘS. ZO souhlasí, z důvodu finanční náročnosti 

tohoto řešení se zazděním těchto okenních otvorů. 

Pro:  7         Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

 

4. 8.11.2022 proběhlo jednání zástupců Ředitelství silnic a dálnic ČR se starosty obcí ohledně 

stavu přípravy stavby D35 Džbánov – Litomyšl. Stavební povolení bude pravděpodobně 

vydáno na jaře 2023, v tomto období také začnou práce na archeologickém průzkumu. 

K zahájení výstavby by mělo dojít na podzim 2023. 

 

5. Zastupitelé projednali a schválili uzavření Dohod o provedení práce mezi obcí a zastupiteli 

obce Zdeňkem Soukupem a Dušanem Zahradníkem.  

Pro:      5     Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 2 

6. ZO projednalo organizaci akce Vánoční zpívání, které se letos uskuteční poslední adventní 

neděli 18.12. od 17:00 hodina v obecním klubu.  

 

7.  ZO projednalo situaci obecní knihovny. Vzhledem k nezájmu občanů obce o nynější služby 

obecní knihovny po ukončení Dohody o provedení práce s nynější knihovnicí k 31.12.2022 

bude knihovna dočasně uzavřena.  

Pro:  7         Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

8. ZO projednalo Studii napojení obce Tržek na vodovod Litomyšl. Studie je k nahlédnutí 

na Obecním úřadě v úředních hodinách. Důvodem zpracování studie je prověření možnosti 

zajištění vody v lepší kvalitě přivaděčem z nezávadného materiálu ze zdroje bližšího obci. ZO 

souhlasí s uspořádáním besedy s občany v I. čtvrtletí 2023. 

Pro:    7       Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

9. ZO nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na zajištění charitních sociálních a sociálně 

zdravotních služeb pro Oblastní charitu Polička. Finančně podporujeme Charitu Litomyšl a 

Nové Hrady. 

Pro:  7  Proti:    0   Zdrželo se hlasování:  0 

10. ZO projednalo Návrh rozpočtu na rok 2023 Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko. Návrh 

je vyvěšen na úředních deskách obce a bude schválen na Valné hromadě Svazku 28.11.2022.  
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11. ZO vzalo na vědomí chystanou změnu jízdních řádů autobusů na období od 11.12.2022 

do 9.12.2023. Žádné spoje nevypadly, posun jednotlivých spojů je oproti stávajícímu stavu 

v rozmezí několika minut. 

 

12. Diskuze 

 

: 

Ověřovatelé:  Pavel Prokop    Dušan Zahradník 

 

 

Starostka:   Iva Daťková  Místostarosta:  Martin Šplíchal  

 

 

 

 

Vyvěšeno: 15. 11. 2022 Vyvěšeno elektronicky: 15. 11. 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. 

 


