
 

Výpis z usnesení č. 40  

ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 23. 5. 2016 

 

 

  

 

 

Usnesení č. 1/40: 

 Schválení programu 

  

 Usnesení č. 2/40: 

 Rada obce schvaluje účetní závěrku Základní školy Tvarožná 

  

 Usnesení č. 3/40: 

 Rada obce schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Tvarožná 

  

 Usnesení č. 4/40: 

Rada obce schvaluje licenční smlouvu s OSA na provozování hudebních děl na akcích 

Svátek matek a Tvaroženský košt vín 

  

Usnesení č. 5/40: 

Rada obce schvaluje licenční smlouvu s OSA na provozování hudebních děl na akci 

Hudební slavnosti Julia Antoše 

 

 Usnesení č. 6/40: 

Rada obce souhlasí s provedením zkušebního vrtu o průměru 150mm a hloubce 20m 

na pozemku p.č. 797/17 v k.ú. Tvarožná. Vrt bude proveden mimo ochranná pásma 

podzemních technických sítí odbornou firmou s oprávněním k hydrogeologické 

činnosti. 

Souhlas obce nenahrazuje povolení k odběru podzemních vod, pokud je zákonem 

vyžadováno. 

  

 Usnesení č. 7/40: 

Rada obce souhlasí s umístěním a realizací vodovodní přípojky pro RD č.p. 285. 

Vodovodní přípojka bude vedena přes pozemek obce p.č. 529 dle předložené 

projektové dokumentace (zpracovatel: Ing. Bravenec, 03/2016) a stanoviska VAS, a.s.  

  

 Usnesení č. 8/40: 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na částku 2mil. Kč na akci „Snížení 

energetické náročnosti budovy MŠ“ bude předložena ke schválení zastupitelstvu obce 

  

 Usnesení č. 9/40: 

Rada obce schvaluje uzavření smluv se společností STAND na pronájem a servis 3ks 

kancelářských tiskáren na dobu 48 měsíců 

  

 Usnesení č. 10/40: 

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou AKTÉ Zlín na zpracování pasportu 

veřejného osvětlení v ceně 15.000,- Kč bez DPH. 



 Usnesení č. 11/40: 

Na místo referentky bylo doručeno 8 přihlášek. Rada obce schválila do užšího výběru 

4 uchazečky, které budou pozvány na osobní pohovor za účasti starosty a člena rady.  

  

 Usnesení č. 12/40: 

Slavnostní otevření krajské komunikace III/4179 se uskuteční v pátek 27.5. za účasti 

zástupců JMK, SÚS JMK a realizační firmy Swietelsky. Organizační zajištění je 

řešeno ve spolupráci s firmou Swietelsky. 

 

Usnesení č. 13/40: 

Rada obce na základě provedené inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2015 

schvaluje vyřazení majetku dle soupisu (Příloha – 2 listy) 

 

  


