Výpis z usnesení č. 59
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 21. 2. 2017

Usnesení č. 1/59:
Schválení programu
Usnesení č. 2/59:
Rada obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Tvarožná
bez výhrad
Usnesení č. 3/59:
Rada obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Tvarožná
bez výhrad
Usnesení č. 4/59:
Rada obce schvaluje licenční smlouvu s OSA za účelem využívání hudebních děl v
obecním rozhlase
Usnesení č. 5/59:
Rada obce schvaluje pořízení nářadí a technického vybavení dle požadavků
pracovníků technické skupiny, v celkové ceně do 50 tis. Kč (specifikace v příloze)
Usnesení č. 6/59:
Rada obce bere na vědomí informaci ze setkání starostů mikroregionu Roketnice.
Mikroregion Roketnice podá žádost o dotaci z rozpočtu JMK na dovybavení obcí
informačním a technickým mobiliářem. Obec Tvarožná bude mít v žádosti zařazen
požadavek na 3 ks informační tabule „Vítá vás Mikroregion Roketnice“.
Rada bere na vědomí
Usnesení č. 7/59:
Rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK na realizaci nových
chodníků v ulici Hlinky a na Divadelní víkend na Sokolovně 2017.
Usnesení č. 8/59:
Rada obce bere na vědomí podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení na
firmu Energie pod kontrolou o.p.s. Pohledávka se týká nevrácených přeplatků záloh na
dodávku elektřiny a plynu. Současně podaly přihlášky i příspěvkové organizace obce,
mateřská škola a základní škola.
Rada bere na vědomí

Usnesení č. 9/59:
Dne 16.2.2017 proběhlo jednání se zástupci společnosti MANE Engineering za účasti
Ing. Kejvalové z VAS a.s. Vodárenská společnost provozující v obci vodovod a
kanalizaci nesouhlasí s navrženým technickým řešením napojení čtyř pozemků nad
cihelnou na tyto veřejné sítě. Konečné stanovisko VAS a nový návrh řešení bude
zpracován po projednání s provozním střediskem VAS a.s. Pozořice.
Rada bere na vědomí
Usnesení č. 10/59:
Dne 13.2.2017 proběhlo jednání s ing. Zlatuškou, zpracovatelem Studie odtokových
poměrů v povodí Pozořického potoka. Ing. Zlatuška zpracuje cenovou nabídku na
projektovou dokumentaci protipovodňových opatření v části obce nad Hlinkami, která
bude projednána na zasedání zastupitelstva obce.
Rada bere na vědomí

