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  Zasedání ZO Tržek č.: 9/2022 

31. 8. 2022 
Přítomni: M. Králová, I. Daťková, J. Šafránek, J. Šimer, M. Krýda, P. Prokop, 

M. Škraňková 

Omluveni:  

 

Ověřovatel: J. Šimer, J. Šafránek 

 

Zapisovatel: M. Králová 

 

Program:  

 
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

1) „Vodovod Tržek“ – informace o průběhu výstavby, rozbor vody, měření hydrantů a 

další. 

2) Smlouva č. 07/2022/POV mezi obcí Tržek a Mikroregionem Litomyšlsko (Obnova 

veřejných prostranství v Mikroregionu Litomyšlsko – oprava lávky přes Jalový 

potok). 

3) Smlouva č. 08/2022 mezi obcí Tržek a Mikroregionem Litomyšlsko o poskytnutí 

mimořádného členského příspěvku – náklady na dokrytí dotace z POV 2022 na 

realizaci dílčí akce „Tržek obnova veřejného prostranství“. 

4) Nájemní smlouva č. NS/D35/LV10001/137/2022, pronajímatel obec Tržek, nájemce 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace – část pozemků p.p.č. 

143,271/1,272,278/2 pro výstavbu silnice D35. 

5) Dohoda o odkoupení a odstranění trvalých porostů na p.p.č. 143 a 272 v k.ú. Tržek u 

Litomyšle– výstavba silnice D35. 

6) Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č.278/2, k.ú. Tržek u Litomyšle – přípojka 

vedení NN pro systém DIS-SOS na D 35. 

7) Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 143,271/1,272 v k.ú. Tržek u Litomyšle – 

odpad odvodnění D35. 

8) Žádost Mykologického klubu Choceň z.s. o poskytnutí sponzorského daru ve výši 

1.000Kč  - výstava hub 23-25.9.2022. 

9) Různé 

a) Pronájem Sportovního areálu u dráhy k pořádání soukromých akcí pro 

občany obce 

b) Navýšení ceny za pronájem Obecního klubu k pořádání soukromých akcí 

c) Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a 

věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu 

Pardubického kraje na rok 2022- II.kolo 
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Usnesení 
 

1. ZO bylo informováno o průběhu výstavby vodovodu. Finalizují se opravy komunikací a 

připravuje se dokumentace nutná pro žádost o kolaudaci stavby. Výsledky rozboru pitné vody 

z vodovodního řadu jsou v normě ve všech ukazatelích. Protokol je vyvěšen na úřední desce a 

je k nahlédnutí na Obecním úřadě. Bylo provedeno měření hydrantů, všechny hydranty nyní 

splňují požadavky na zdroj požární vody. Výsledek je opět k nahlédnutí na Obecním úřadě.  

 

2. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 07/2022/POV mezi obcí Tržek a Mikroregionem 

Litomyšlsko. V rámci projektu Obnova veřejných prostranství v Mikroregionu Litomyšlsko 

bude firmou Kentr s.r.o., Nedošín 100, Litomyšl, opravena lávka přes Jalový potok u č.p. 

Tržek 23. Cenová nabídka na rozšíření lávky včetně opravy a doplnění zábradlí je 45.859Kč 

Pro:   7        Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

3. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 08/2022 mezi obcí Tržek a Mikroregionem 

Litomyšlsko o poskytnutí mimořádného členského příspěvku ve výši 20.859Kč (náklady na 

dokrytí dotace z POV 2022 na realizaci dílčí akce „Tržek obnova veřejného prostranství“). 

Pro:   7        Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

4. ZO projednalo a schválilo nájemní Smlouvu č. NS/D35/LV10001/137/2022, pronajímatel 

obec Tržek, nájemce Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace. Předmětem 

nájemní smlouvy je část pozemků p.p.č. 143,271/1,272,278/2 pro výstavbu silnice D35. 

Pro:   7        Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

5. ZO projednalo a schválilo Dohodu mezi Obcí Tržek a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvkovou organizací o odkoupení a odstranění trvalých porostů na p.p.č. 143 a 272 v k.ú. 

Tržek u Litomyšle. Cena trvalých porostů 11.560,-Kč byla stanovena znalcem. 

Pro:   7        Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

6. ZO projednalo a schválilo Smlouvu mezi Obcí Tržek a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvkovou organizací o zřízení služebnosti na p.p.č.278/2, k.ú. Tržek u Litomyšle. 

Důvodem je zřízení přípojky vedení NN pro systém DIS-SOS na D 35. 

Pro:   7        Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

7. ZO projednalo a schválilo Smlouvu mezi Obcí Tržek a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvkovou organizací o zřízení služebnosti na p.p.č. 143,271/1,272 v k.ú. Tržek u 

Litomyšle . Důvodem je výstavba odpadu odvodnění u rybníku Šotka pro stavbu D35. 

Pro:   7        Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

8. ZO schválilo poskytnutí finančního daru pro Mykologický klub Choceň, z.s. ve výši 1 000 

Kč. Tradiční výstava hub se v Chocni na zámku uskuteční 23-25.9.2022 

Pro:    7         Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

9.  Různé 

a) ZO projednalo možnost půjčování Sportovního areálu u dráhy k pořádání 

soukromých akcí občanům obce. Cena za pronájem na víkend byla stanovena ve 

výši 700,-Kč. 

Pro:  7           Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 
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b) ZO schválilo navýšení ceny za pronájem obecního klubu k pořádání soukromých 

akcí občanům obce na 700,-Kč. 

Pro:    7         Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 0 

c) ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na 

požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z 

rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022- II.kolo. na pořízení zásahových oděvů 

JPO obce. 

Pro:    7  Proti: 0      Zdrželo se hlasování: 

 

 

Starostka:   Iva Daťková  Místostarosta:  Josef Šafránek  

 

 

Vyvěšeno: 31. 8. 2022 Vyvěšeno elektronicky: 31. 8. 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. 
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