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 Zasedání ZO Tržek č.: 07/2021 

29. 9. 2021 
Přítomni: M. Králová, I. Daťková, J. Šafránek, J. Šimer, P. Prokop, M. Krýda, 

M. Škraňková (příchod v 19:15) 

Omluveni:  

Ověřovatel: J. Šafránek, J. Šimer, 

Zapisovatel: M. Králová 

Program:  

 

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

1) Příprava prodeje obecních bytů v č.p. 51: pravidla prodeje  

2) Rozpočtové opatření č.4 

3) Smlouva o poskytnutí mimořádného členského příspěvku: náklady na 

spolufinancování projektu „Péče o dřeviny v obcích Mikroregionu 

Litomyšlsko“ 

4) Smlouva na poskytování servisu bezdrátového rozhlasu se společností Mopos 

Communications, a.s. 

5) Zahájení výstavby vodovodu – 1. etapa. 

6) Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků 

Pardubického kraje na akci „Vodovod Tržek“  

7) Vstup obce Tržek do Sdružení místních samospráv ČR 

8) Cenová nabídka – Traktor SECO P6 4x4 PRO 

9) Hřiště u dráhy  

10) Žádost Mykologického klub Choceň, z.s. o finanční dar 

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

12) Kvalita pitné vody v Tržku – protokol o zkoušce 

13) Lampionový průvod – organizační záležitosti 

14) Různé 

a) Smlouva o zprostředkování prodeje bytů v č.p.51.  

b) Smlouva s Mgr. Barborou Dostálovou o poskytnutí právní pomoci. 

  

 Usnesení 
 

1. ZO připravilo návrh pravidel prodeje bytů v č.p. 51.  

2. ZO schválilo Rozpočtové opatření č.4.  

Pro: 7   Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 
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3. ZO souhlasí s poskytnutím mimořádného členského příspěvku: náklady na 

spolufinancování projektu „Péče o dřeviny v obcích Mikroregionu Litomyšlsko“ 

Pro: 7   Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

4. ZO nesouhlasí s uzavřením smlouvy na poskytování servisu bezdrátového 

rozhlasu se společností Mopos Communications, a.s. 

Pro: 7   Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

5. ZO projednalo zahájením 1. etapy výstavby vodovodu. Stavební firma nastoupí 

začátkem října 2021. Vlastníci vodovodních přípojek dotčených stavbou, budou 

písemně informování o průběhu stavebních prací. ZO souhlasí s objednávkou 

technického dozoru u firmy VHOS,a .s. Moravská Třebová na základě „Nabídky 

na odborný technický dozor investora pro provádění stavby Rekonstrukce 

vodovodu v obci Tržek – 1.etapa 2021“ 

Pro: 7   Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

6. ZO projednalo a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace 

ve výši 1 220 000,-Kč, z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 

na „Vodovod Tržek“. Evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/21/73865. 

Pro: 7  Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

7. Zastupitelstvo obce Tržek schvaluje přistoupení obce Tržek do Sdružení 

místních samospráv ČR na základě §46 a §84 odst.2 písm. e zákona o obcích 

č.128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl.3 Stanov Sdružení místních 

samospráv České republiky a ukládá starostce obce vyplnění příslušné přihlášky 

a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla SMS ČR, a to ve lhůtě 

jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce. 

 Pro: 7   Proti: 0       Zdrželo se hlasování: 0 

8. ZO projednalo cenovou nabídku – Traktor SECO P6 4x4 PRO a rozhodla o 

odložení investice na pozdější období.  

Pro: 7   Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

9. Zázemí na hřišti u dráhy je dokončeno a občané obce Tržek jej mohou využít i 

pro pořádání soukromých akcí, podobně jako Obecní klub. Bližší informace 

v úředních hodinách obecního úřadu, nebo telefonicky na čísle 602 660 194. 

10. ZO schválilo poskytnutí finančního daru pro Mykologický klub Choceň, z.s. 

ve výši 1 000 Kč. 

Pro: 7   Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

11. ZO schválilo poskytnutí finančního daru pro Linku bezpečí, z.s.  ve výši 

1 000 Kč. 

Pro: 7   Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

12.ZO bylo seznámeno s rozborem pitné vody z vodovodního řadu v Tržku. 

Výsledky rozboru jsou velmi dobré. Protokol je vyvěšen na úřední desce a je 

k nahlédnutí na Obecním úřadě Tržek. 
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13. ZO projednalo organizační záležitosti Lampionového průvodu, který se 

uskuteční 30.10.2021. Každé dítě si bude moci v dílničce v obecním klubu od 

16:00 hodin vyrobit vlastní lampion.  

 

14. Různé:  

a) Zastupitelstvo obce Tržek schvaluje návrh smlouvy o zprostředkování 

prodeje bytů v bytovém domě čp. 51 v obci a k.ú. Tržek uzavírané s 

realitní kanceláří CONSULT VK Litomyšl, s.r.o. ve znění, které tvoří 

přílohu tohoto zápisu.  

Pro: 7   Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

b) Zastupitelstvo obce Tržek schvaluje Smlouvu o poskytnutí právní pomoci 

s Mgr. B. Dostálovou, advokátkou, Újezdec 56, ve znění, které tvoří 

přílohu tohoto zápisu. 

Pro: 7   Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

 

Starostka:   Iva Daťková  Místostarosta:  Josef Šafránek 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 1. 10. 2021 

Vyvěšeno elektronicky: 1. 10. 2021   Sejmuto: 


