
 Zasedání ZO Tržek č.: 5/2019 

14. 5. 2019 
Přítomni: M. Králová, M. Škraňková, I. Daťková, M. Krýda, J. Šafránek 

Omluveni: J. Šimer, P. Prokop 

Ověřovatel: M.Škraňková, J. Šafránek 

Zapisovatel: M. Králová 

Program:  
1) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání. 

2) Návrh rozpočtového opatření: 3: 1/3. 

3) Závěrečný účet Obce Tržek za rok 2018. 

4) Účetní uzávěrka Obce Tržek za rok 2018. 

5) Smlouva o poskytnutí dotace na „Vodovod Tržek, projektová dokumentace“ 

z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. 

6) Žádost o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JSDH obce.  

7) Žádost o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu Pardubického 

kraje na požární techniku – elektrocentrála HONDA ECT 7000PG. 

8) Cenová nabídka na zhotovení nábytku do kanceláře obecního úřadu. 

9) Stanovení dopravního značení – žádost. 

10) Povodňová komise. 

11) Návrh na vypracování projektové dokumentace na „Víceúčelový přístřešek“ 

na hřišti u dráhy od firmy Stavitelství Jokeš, spol. s r.o. 

12) Různé: 

a) Žádost o zápis změny do katastru nemovitostí. 

b) Smlouva o reklamě a propagaci – Spolek přátel Růžového 

paloučku. 

c) Nákup cen na turnaj v malé kopané. 

d) D35 Džbánov – Litomyšl, podrobný geodetický průzkum. 

e) Poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na restaurování 

vstupních dveří do kaple Panny Marie. 

 

USNESENÍ 
 

1. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo návrh rozpočtového opatření 3: 1/3. 

Pro: 5          Proti: 0     Zdrželo se hlasování: 0 

2. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo Závěrečný účet Obce Tržek za rok 2018 bez 

výhrad. 

Pro: 5          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 



3. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo Účetní uzávěrku a výsledek hospodaření 

Obce Tržek za rok 2018 (výkaz o plnění rozpočtu, výkaz zisku a ztráty, rozvaha 

a příloha FIN) 

Pro: 5           Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0  

4. Starostka informovala o schválení žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci 

na vodovod ve výši 180 000Kč. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo Smlouvu o 

poskytnutí dotace na „Vodovod Tržek, projektová dokumentace“ 

z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. 

Pro: 5           Proti: 0       Zdrželo se hlasování: 0 

5. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo podání žádosti o dotaci na pořízení 

dopravního automobilu pro JSDH obce. Dotační titul MV-GŘ HZS na rok 2020 

v rámci programu Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí, výzva 

„Pořízení nového dopravního automobilu“. 

Pro: 5          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

6. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo žádost o poskytnutí programové účelové 

dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku – elektrocentrála 

HONDA ECT 7000PG.  

Pro: 5          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

7. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo zadání výroby kancelářského nábytku firmě 

Fama, Karel Frajvald, Líšnice 227, dle cenové nabídky na zhotovení nábytku do 

kanceláře obecního úřadu. 

Pro: 5          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0  

8. Zastupitelstvo obce Tržek pověřilo starostku obce podáním žádosti o umístění 

zákazové dopravní značky zákaz vjezdu motorových vozidel s dodatkovou 

tabulkou „zemědělské dopravě vjezd povolen“ na konec silnice na parcele 

č. 333 ve směru k Nedošínskému háji a pověřilo ji jednáním s Městem Litomyšl 

o přemístění závory u Nedošínského háje na opačnou stranu lesa. 

Pro: 5           Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

9. Zastupitelstvo obce Tržek sestavilo povodňovou komisi obce Tržek. 

10. Zastupitelstvo obce Tržek schválilo Návrh na vypracování projektové 

dokumentace na „Víceúčelový přístřešek“ na hřišti u dráhy od firmy Stavitelství 

Jokeš, spol. s r.o. a pověřilo starostku dalším jednáním s dodavatelskou firmou. 

Pro: 5           Proti: 0       Zdrželo se hlasování: 0 

 

 

11. Různé:  

a) Zastupitelstvo obce Tržek schválilo podání žádosti o zápis změny do 

katastru nemovitostí u parc. č. 11/1: druh pozemku: ostatní plocha, 

způsob využití: ostatní komunikace. 

Pro: 5          Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 



b) Zastupitelstvo obce Tržek schválilo finanční dar pro Spolek přátel 

Růžového paloučku ve výši 2000,- Kč. 

Pro: 5           Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

c) Zastupitelstvo obce Tržek schválilo nákup cen na turnaj v malé kopané 

ve výši 2 000,- Kč. 

Pro: 5           Proti: 0       Zdrželo se hlasování: 0  

d) Starostka informovala zastupitelstvo o provádění geotechnického 

průzkumu v měsících květen – prosinec 2019 v rámci přípravných prací 

pro výstavbu D35 Džbánov – Litomyšl. 

e) Zastupitelstvo PK schválilo poskytnutí dotace z Programu podpory 

kultury a památkové péče v Pardubickém  kraji pro rok 2019 částku 

25 000,- Kč na projekt: Tržek, kaple Panny Marie – restaurování 

vstupních dveří.  

 

Starostka:   Iva Daťková  Místostarosta:  Josef Šafránek 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 14.5.2019 

Vyvěšeno elektronicky: 14.5.2019   Sejmuto: 


