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  Zasedání ZO Tržek č.: 4/2022 

6. 4. 2022 
Přítomni: M. Králová, I. Daťková, J. Šimer, P. Prokop 

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

Ověřovatel: P. Prokop, J. Šimer 

Zapisovatel: M. Králová 

Program:  

 
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

1) Kupní smlouva na prodej bytové jednotky č. 51/3 v bytovém domě čp. 51 v obci a 

k.ú. Tržek 

2) Vodovod Tržek – informace o zahájení 2. etapy výstavby 

3) Přístavba garáže pro dopravní automobil JPO obce a stavební úprava objektu č.p. 54 

4) Informace z jednání Svazku obcí majitelů skupinového vodovodu Fiala: rekonstrukce 

vodovodního přivaděče dne 16.3.2022 

5) Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v 

regionu Pardubice 

6) Informace o výsledcích odpadového hospodářství obce za rok 2021 

7) Žádost Českého svazu ochránců přírody - Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“ 

Bor u Skutče o finanční dar 

8) Žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční dar 

9) Posezení pro dříve narozené 

10) Divadelní představení pro děti 

 

Usnesení 
 

1.  Kupní smlouva na prodej bytové jednotky č. 51/3 

Zastupitelé jsou seznámeni s návrhem kupní smlouvy, uzavírané mezi Obcí Tržek a 

kupujícími, manželi xxxxxx xxxxx, nar. xx.xx.xxxx a xxxxxx xxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, oba 

bytem xxxx a paní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxxxx, jako oprávněnou 

z věcného břemene. Kupující vyjádřili zájem o koupi: 

- Bytové jednotky č. 51/3 včetně spoluvlastnického podílu na společné části věci ve výši 

187/1000 vzhledem k celku, tedy spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. 58/1, jejíž 

součástí je dům čp. 51, stavební parcele č. 58/2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, pozemkové 

parcele č. 362 a pozemkové parcele č. 97/2, vše v obci Tržek, katastrální území Tržek 

u Litomyšle,  

- vše za kupní cenu ve výši 603.731,-Kč 

- Za podmínky zřízení předkupního práva s věcnými účinky ve prospěch Obce Tržek na 

dobu pěti let od převodu práva vlastnického na kupující a zřízení věcného břemene 

doživotního užívání bytové jednotky č. 51/3, se kterou souvisí spoluvlastnický podíl ve výši 

187/1000 na společných částech nemovité věci, pro oprávněnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx. 
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Oprávněná má právo užívat označené nemovitosti v rozsahu, mezích a hranicích, jak je užívá 

dosud.  

Zastupitelé se seznámili s návrhem výše uvedené kupní smlouvy, souhlasí s jejím zněním a 

toto schvalují. Návrh kupní smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Starostka obce dává hlasovat o schválení znění kupní smlouvy.  

Pro: 4  Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

2. ZO bylo informováno o přípravných jednáních s dodavatelskou firmou za účasti stavebního 

dozoru. Práce budou zahájeny od poloviny dubna 2022. 

3. Do výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Přístavba garáže pro dopravní automobil 

JPO obce a stavební úprava objektu č.p. 54“ se žádná z oslovených firme nepřihlásila. Do 

příštího zasedání bude připraven seznam dalších stavebních firem, které by bylo možno 

obeslat výzvou, případně by byly ochotny realizovat alespoň část projektu. 

Pro:  4        Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

4. ZO bylo seznámeno se zápisem zjednání Svazku obcí majitelů skupinového vodovodu Fiala 

ze dne 16.3.2022: Rekonstrukci vodovodního přivaděče by bylo možné realizovat v případě 

obdržení dotací ve výši 80% tak, aby z rozpočtů členských obcí bylo financováno 20% 

nákladů.  

5. ZO schválilo uzavření Smlouvy o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro 

knihovny v regionu Pardubice. Příspěvek ve výši 500Kč 

Pro: 4         Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

6. ZO projednalo zprávu o výsledcích odpadového hospodářství obce za rok 2021. 

7. ZO schválilo poskytnutí finančního daru pro Český svaz ochránců přírody - Záchrannou 

stanici a ekocentrum „Pasíčka“ Bor u Skutče ve výši 2.000,-Kč 

Pro:  4 Proti:    0   Zdrželo se hlasování:  0 

8. ZO schválilo poskytnutí finančního daru pro Linku bezpečí, z.s.  ve výši 1 000,-. Kč. 

Pro:  4 Proti:    0   Zdrželo se hlasování:  0 

9. ZO projednalo organizaci Posezení pro dříve narozené, které se uskuteční 27.4.2022 od 14:30 

hodin. Osobní pozvánky důchodcům budou rozeslány.  

10. ZO projednalo organizaci odpoledne pro děti: soutěže a následně hraná pohádka Jak Honza ke 

štěstí přišel. Akce se uskuteční 24.4.2022 od 15:30 v obecním klubu. 

 

Starostka:   Iva Daťková, v.r.  Místostarosta:  Josef Šafránek, v.r. 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 6. 4. 2022  Vyvěšeno elektronicky: 6. 4. 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. 


