
 

Výpis z usnesení č. 37  

ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 11. 4. 2016 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 1/37: 

 Schválení programu 

  

Usnesení č. 2/37: 

Rada obce schvaluje smlouvu o dílo se stavební firmou Stavby Tinka s.r.o. – realizace 

stavby „Úprava vjezdu do hasičské zbrojnice a prodloužení chodníku u č.p. 82“ 

 

Usnesení č. 3/37: 

Rada obce schvaluje smlouvu o dílo s Ing. arch. Janou Kaštánkovou – Studie úprav 

prostoru návsi 

 

Usnesení č. 4/37: 

Rada obce schvaluje smlouvu o dílo se společností AR projekt s.r.o. – Studie areálu 

Kosmák 

  

Usnesení č. 5/37: 

Rada obce schvaluje smlouvu s Ing. Vítem Ondráčkem – Realizace zahradnických 

úprav svahu pod hřbitovem a záhonu na křižovatce krajských silnic III/3839 a III/4179 

v obci 

 

Usnesení č. 6/37: 

Rada obce Tvarožná schvaluje veřejnoprávní smlouvu s městem Šlapanice za 

účelem výkonu agendy činnosti speciálního stavebního úřadu v řízeních ve věci 

místních komunikací. 

Rada obce Tvarožná schvaluje podání návrhu ke Krajskému úřadu Jihomoravského 

kraje na zahájení řízení o udělení souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy. 

 

Usnesení č. 7/37: 

Rada obce schvaluje objednat na základě cenové nabídky u firmy Atalian provedení 

kamerového průzkumu dešťové kanalizace v ulici Hlinky 

 

Usnesení č. 8/37: 

 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. III/2016 ve výši 50.000,- Kč na zajištění 

prováděcí projektové dokumentace na stavbu „Snížení energetické náročnosti a 

výměna topného zdroje budovy MŠ Tvarožná“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

se společností Energy Benefit Centre, a.s. na zajištění prováděcí PD.  

 

Usnesení č. 9/37: 

Rada obce schvaluje zrušení věcného břemene (vedení vodovodu dle smlouvy z r. 

1904) na pozemku p.č. 167, k.ú. Tvarožná a pověřuje starostu uzavřením smlouvy 

s vlastníkem pozemku o zrušení tohoto věcného břemene 



 

Usnesení č. 10/37: 

Rada obce souhlasí s umístěním a realizací stavby RD vč. oplocení na pozemku p.č. 

444/28 v lokalitě Cihelna 

 

Usnesení č. 11/37: 

Rada obce schvaluje smlouvy o smlouvě budoucí se společností Česká 

telekomunikační infrastruktura, a.s. na zřízení služebnosti k plánované stavbě 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě v obci na pozemcích p.č. 684 a p.č. 

298, v těsné blízkosti stávajících rozvodných skříní společnosti CETIN 

 

Usnesení č. 12/37: 

Rada obce schvaluje smlouvu o dílo s panem Radimem Markem – Provedení 

zpevněné plochy mezi RD č.p. 108 a 118 v k.ú. Tvarožná. Stavba bude provedena za 

finanční spoluúčasti vlastníků přilehlých nemovitostí. 

 

 

 

 

 

 


