Výpis z usnesení č. 69
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 17. 7. 2017

Usnesení č. 1/69:
Schválení programu
Usnesení č. 2/69:
Rada obce bere na vědomí žádost společnosti Textil-Eco a souhlasí s umístěním
kontejneru na textil v obci. Starosta obce osloví společnost Diakonie Broumov, která
zajišťuje 1x ročně mobilní svoz textilu v obci, se žádostí o alternativní nabídku
Usnesení č. 3/69:
Rada obce bere na vědomí žádost společnosti REMA AOS a.s. o poskytnutí informace
týkající se podmínek smlouvy mezi Obcí a EKO-KOM AOS a.s. a po projednání této
žádosti se společností EKO-KOM pověřuje starostu poskytnutím požadované
informace.
Usnesení č. 4/69:
Rada obce souhlasí s provedením úprav domu č.p. 212 spočívajících v náhradě
stávajících nevyhovujících oken (4ks) novými plastovými okny, výměně starých
plynových kotlů (r.v. 1990) a průtokového plynového ohřívače vody (karmy) novými
spotřebiči a opravou úseku ležaté kanalizace ve dvorní části. Pověřuje starostu
zajištěním cenových nabídek na požadované práce.
Usnesení č. 5/69:
Rada obce bere na vědomí vyjádření Mgr. Konečného, právního zástupce nového
vlastníka pozemků v lokalitě bývalé cihelny (dřívější vlastník pozemků fi. Tondach).
Stanovisko se týká návrhu nového územního plánu a bude předáno zpracovateli (AR
projekt s.r.o.) a pořizovateli ÚP (MěÚ Šlapanice, odbor územního plánování)
Usnesení č. 6/69:
Nový územní plán, v němž je navržena plocha pro bytovou výstavbu Z24 BR na
obecním pozemku dosud nebyl schválen. Obec v současnosti není schopna sdělit, kdy
a jakým způsobem bude tato výstavba realizována a tyto pozemky pro výstavbu
uvolněny včetně nutnosti jejich napojení na technické sítě a komunikaci.
Rada obce pověřuje starostu odpovědí na žádost M.L. v souladu s výše uvedeným
textem.
Usnesení č. 7/69:
Rada obce souhlasí s umístěním a realizací NN přípojky zemním kabelem pro stavbu
„12126869 – Jiříkovice, GABON, s.r.o., přípojka NN“ dle předložené projektové
dokumentace (zpracovatel: KABEL – PROJEKT, Vídeňská 150/121, Brno – 05/2017).

Usnesení č. 8/69:
Rada obce schvaluje pořízení 3 ks plechových cedulek „Zákaz podomního prodeje a
služeb“ v ceně cca 1.000,- Kč/ks a 3 ks plechových znaků obce v ceně cca 3.000,Kč/ks pro umístění na ocelové sloupky u vjezdů do obce.

