
 

Výpis z usnesení č. 33  

ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 8. 2. 2016 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 1/33: 

 Schválení programu 

  

Usnesení č. 2/33: 

 Rada obce schvaluje příkazní smlouvu se společností Energy Benefit Centre a.s. na 

zpracování a podání žádosti o dotaci ze SFŽP na projekt „Snížení energetické 

náročnosti budovy MŠ Tvarožná“ 

 

Usnesení č. 3/33: 

Rada obce schvaluje Dohodu o udělení souhlasu a jednorázové náhradě na omezení 

v obvyklém užívání nemovitosti se společností SAG Elektrovod a.s. (náhradní 

přenosová trasa – by-pass vedení VVN) 

 

Usnesení č. 4/33: 

Rada obce souhlasí s přeložkou kabelového vedení NN v souvislosti se stavbou 

„III/4179-Tvarožná průtah“. Vzhledem k tomu, že přeložka nebyla provedena v 

průběhu výše uvedené stavby, ačkoliv byla její součástí, požadujeme, aby veškeré 

dotčené plochy byly po provedení přeložky uvedeny do původního stavu a pod 

zpevněnými povrchy (vjezd ke kostelu) byl realizován protlak. Zástupce vlastníka 

dotčených pozemků (obec Tvarožná), bude po provedení přeložky NN přizván 

k převzetí dotčených ploch. 

  

Usnesení č. 5/33: 

Rada obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 

Přeložka kabelového vedení NN se společností EON Distribuce a.s. – (součást stavby 

„III/4179-Tvarožná průtah“) 

  

Usnesení č. 6/33: 

Rada obce schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl (veř. 

rozhlas 2016) se společností OSA  

  

Usnesení č. 7/33: 

Rada obce sděluje, že v dotčené ploše související se stavbou „D1 – rekonstrukce 

vozovky km 204,6-210,0 vlevo“ se nenacházejí žádné technické sítě ve vlastnictví 

nebo v užívání obce Tvarožná 

  

 

 

 

 



Usnesení č. 8/33: 

Rada obce souhlasí s realizací stavby „Oprava mostu ev. č. D1-250.1“ (lávka pro pěší 

Santon - motorest Rohlenka) dle projektové dokumentace zpracované firmou PIS 

PECHAL s.r.o. – 01/2016.  

  

Usnesení č. 9/33: 

Rada obce bude informovat výbor TJ Sokol a bude požadovat, aby žádosti o finanční 

podporu byly obci předkládány po projednání ve výboru TJ a prostřednictvím jejího 

statutárního zástupce, nikoliv zástupci jednotlivých sportovních oddílů 

 

Usnesení č. 10/33: 

Rada obce schvaluje finanční dar Mysliveckému sdružení Tvarožná ve výši 5.000,- Kč 

na činnost (r. 2016). Zahrnuto v rozpočtu obce na rok 2016. 

 

Usnesení č. 11/33: 

Rada obce schvaluje novou výši hodinové sazby za provádění fotografických prací. 

Nová sazba činí 390,- Kč/hod a platí od 1.1.2016. 

 

 


