
 

 

 

Výpis z usnesení č. 51  

ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 24. 10. 2016 

 

 

  

 

 

 

Usnesení č. 1/51: 

 Schválení programu 

  

Usnesení č. 2/51: 

Rada obce schvaluje žádost o poskytnutí finančního daru ZUŠ Pozořice a zahrnutí 

finančních prostředků do rozpočtu na rok 2017 

  

Usnesení č. 3/51: 

Rada obce schvaluje žádost o poskytnutí finančního daru skautskému středisku Junák 

Pozořice ve výši 7.000,- Kč 

  

Usnesení č. 4/51: 

 Rozpočtové opatření č. XII/2016 – Vyřazeno (bylo projednáno na předchozí 50. 

schůzi) 

  

Usnesení č. 5/51: 

Rada obce souhlasí s umístěním a realizací novostavby garáže u řadového RD, p.č. 

444/32 a 444/1 v k.ú. Tvarožná včetně zřízení sjezdu na místní komunikaci. 

  

Usnesení č. 6/51: 

Rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu (BUS přístřešek, zastávka 

Sokolovna) s Jihomoravským krajem (vlastník pozemku) 

  

Usnesení č. 7/51: 

Rada obce schvaluje vypracování návrhu směnné smlouvy na převod pozemků p.č. 

1160/2 (vlastník: M.D., Tvarožná), výměra 145 m2 a p.č. 1067/37 (vlastník: Obec 

Tvarožná), výměra 171 m2, a zveřejnění záměru na úřední desce. Schválení převodu 

nemovitostí bude projednáno na zasedání zastupitelstva obce 14.11.2016. 

  

Usnesení č. 8/51: 

Rada obce schvaluje Smlouvu na zajištění energetického managementu se společností 

Energy Benefit Centre, a.s. Týká se ekonomiky provozu mateřské školy po dobu 

udržitelnosti projektu „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ“. 

  

Usnesení č. 9/51: 

Rada obce projednala nabídku společnosti Pospíšil a Švejnoha spol. s r.o. na zajištění 

výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce komunikace v ulici Hlinky“, 

schvaluje návrh příkazní smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. 



  

Usnesení č. 10/51: 

Rada obce schvaluje navýšení finančních prostředků pro MŠ Tvarožná (30.000,- Kč) 

z důvodů vyvolaných nákladů souvisejících s realizací stavby „Snížení energetické 

náročnosti budovy MŠ“ (koberce, výmalba interiéru, výměna tlakové nádrže 

v kotelně, …)  

  

Usnesení č. 11/51: 

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. XIII/2016 týkající se navýšení finančních 

prostředků v částce 30.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci MŠ Tvarožná 

v souvislosti s výdaji vyvolanými stavební akcí „Snížení energetické náročnosti 

budovy MŠ“. Náklady budou čerpány z rezervy rozpočtu. 

  

Usnesení č. 12/51: 

Rada obce souhlasí s nabídkou společnosti SITA a s možností separovaného sběru 

tonerů a tiskárenských náplní od občanů ve sběrném dvoře 

  

Usnesení č. 13/51: 

Rada obce souhlasí s využitím nabídky společnosti Ekobat na sběr tužkových baterií 

při možnosti umístění sběrného prostředku v areálu sběrného dvora 

  

Usnesení č. 14/51: 

Proběhla diskuze s ing. arch. Kaštánkovou nad rozpracovanou studií úprav návsi a 

návrh řešení byl prezentován přímo v terénu. 

  

 

 

 


