
 

Výpis z usnesení č. 76  

ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 30. 10. 2017 

 

 

 

 

Usnesení č. 1/76: 

Schválení programu  

  

 Usnesení č. 2/76: 

Rada obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON 

Distribuce (kabelové vedení NN – podchod pod krajskou komunikací v zatáčce 

naproti kostela) 

  

 Usnesení č. 3/76: 

Rada obce schvaluje mimořádný finanční dar TJ Sokol ve výši 100tis. Kč na akutní 

opravu střechy fotbalových šaten, která byla stržena vichřicí dne 29.10.2017 

 

 Usnesení č. 4/76: 

Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností M-Silnice a.s., 

který řeší vícepráce a méněpráce související s rekonstrukcí komunikace v ulici Hlinky 

  

 Usnesení č. 5/76: 

Rada obce pověřuje starostu zaslat zpracovateli projektu ing. Zlatuškovi informaci 

týkající se umístění sítí ve vlastnictví obce v souvislosti se zpracováním dokumentace 

na vybudování retenčního prostoru RET 4 v lokalitě nad Hlinkami. V dolní části 

uvedeného úseku se nachází dešťová kanalizace.  

  

Usnesení č. 6/76: 

Rada obce souhlasí s podáním informace dle zákona č. 106/1999Sb. panu R.M. 

(Praha) 

  

 Usnesení č. 7/76: 

Rada obce doporučuje nereagovat na předžalobní výzvu společnosti Amper Market, 

která se domáhá finanční náhrady za dodávku el. energie za 12/2015, ale s níž obec 

nemá  ani v minulosti neměla žádný smluvní vztah na zajištění těchto služeb. Svoje 

stanovisko k této věci již obec společnosti Amper Market v minulosti zaslala. 

 

 Usnesení č. 8/76: 

Rada obce neschvaluje žádost o prodej části pozemku p.č. 1052/1 v k.ú. Tvarožná pro 

stavbu samostatné garáže 

 

 Usnesení č. 9/76: 

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. X/2017 (dar 10.000,- Kč na zeleň v obci) 

 

 Usnesení č. 10/76: 

Rada obce schvaluje objednávku malovaných map Brněnska s propagací obce 

v textové části u společnosti CBS. 



  

 Usnesení č. 11/76: 

Rada obce schvaluje odstoupení od smlouvy s ing. arch. Jaroslavem Kozlem (AR 

projekt), kterou uzavřela za účelem zpracování studie areálu KD Kosmák v dubnu 

2016. Důvodem je nesplnění a neustálé posouvání termínu dokončení dokumentace. 

 

 


