Výpis z usnesení č. 60
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 8. 3. 2017

Usnesení č. 1/60:
Schválení programu
Usnesení č. 2/60:
Rada obce schvaluje objednat u doc. Ing. Karla Zlatušky zpracování koncepce a
hydrotechnických výpočtů pro akci „Hrazení strže s retenčními prostory RET4“ nad
ulicí Hlinky v ceně 25.000,- Kč
Usnesení č. 3/60:
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. III/2017 týkající se snížení částky o
6.400,- Kč v položce „Členský příspěvek – Mikroregion Roketnice“ z důvodu snížení
příspěvku mikroregionu pro MAS Slavkovské bojiště.
Usnesení č. 4/60:
V sídle JMK se uskuteční dne 10.3.2017 porada mezi vedením JMK a subjekty
organizujícími akce s napoleonskou tematikou na slavkovském bojišti o možnostech a
podmínkách podpory těchto akcí ze strany JMK
Rada bere na vědomí
Usnesení č. 5/60:
Dne 9.3.2017 proběhne nové geodetické zaměření pozemků p.č. 1084/2 a 1084/3 za
účelem dělení pozemku p.č. 1084 v souladu s usnesením zastupitelstva č. 4/17/17 ze
dne 27.2.2017. Rada pověřuje starostu obce osobní účastí při tomto zaměření.
Usnesení č. 6/60:
V sídle VAS a.s. Brno, Soběšická proběhlo otevírání obálek uchazečů, kteří podali
nabídky na opravu kanalizace v ulici Hlinky. Investorem stavby bude Svazek pro
vodovody a kanalizace Šlapanicko.
Rada bere na vědomí
Usnesení č. 7/60:
Otevírání obálek s nabídkami uchazečů o realizaci stavby „Rekonstrukce komunikace
ulice Hlinky“ se uskutečnilo v úterý 7.3.2016 na OÚ Tvarožná. Nabídku podalo
celkem 14 uchazečů.
Rada bere na vědomí

Usnesení č. 7/60:
Manželé N. podali námitku proti návrhu nového územního plánu týkající se zahrnutí
pozemku p.č. 552 (výměra 175 m2), který je v jejich vlastnictví do ploch „UP-veřejná
prostranství“. V současnosti je v dosavadním platném ÚP tento pozemek součástí
ploch „BV- plochy bydlení“.
Námitka bude projednána v rámci veřejného projednání návrhu ÚP, které organizuje
odbor územního plánování MěÚ Šlapanice.
Rada doporučuje zpracování studie řešící úpravu křižovatky a místních komunikací
v tomto prostoru a na základě tohoto podkladu další jednání s vlastníky dotčeného
pozemku.

