
Výpis z usnesení č. 93  
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 16. 7. 2018 

 
  
 
 
 

Usnesení č. 1/93: 
Schválení programu  

  
Usnesení č. 2/93: 
Rada obce schvaluje licenční smlouvu s OSA na provozování hudebních děl v rámci 
hlášení obecního rozhlasu 

 
Usnesení č. 3/93: 
Rada obce schvaluje licenční smlouvu s OSA na provozování hudebních děl v rámci 
akce Tvaroženské hody 

 
Usnesení č. 4/93: 
Rada obce rozhodla o zaslání právního stanoviska zpracovaného Mgr. Ptáčkovou 
k věcnému břemeni služebnosti chůze a jízdy na obecních pozemcích (komunikace 
Vinohrady) panu L., jako podklad pro jeho další jednání se stavebním úřadem 
 
Usnesení č. 5/93: 
Rada obce rozhodla o zpracování cenové nabídky na opravu chodníku v lokalitě 
Cihelna a její zaslání firmě MANE Engineering k odsouhlasení 
  
Usnesení č. 6/93: 
Rada obce pověřuje místostarostu zpracováním provozního řádu nového dětského 
hřiště. Hřiště bude dále doplněno o nové lavičky, odpadkové koše a objednána 
výsadba zeleně. 

 
Usnesení č. 7/93: 
Rada obce schvaluje vydání knihy „Václav Kosmák“ od Františka Kopeckého 
v barevném provedení a v počtu výtisků 200 ks. 
 
Usnesení č. 8/93: 
Rada obce schvaluje provést aktualizaci cenové nabídky na přístřešek autobusové 
zastávky u Sokolovny a zahájit kroky k jeho realizaci 

 
Usnesení č. 9/93: 
Rada obce schvaluje žádost o povolení zvláštního užívání komunikace v rámci akce 
„OPS Tvarožná“. V rozhodnutí ZUK budou podrobně specifikovány podmínky a 
požadavky na zvláštní užívání místních komunikací při realizaci optické sítě. 

 
Usnesení č. 10/93: 
Rada obce souhlasí s plynovodní přípojkou pro areál společnosti GABON (k.ú. 
Jiříkovice) v lokalitě Rohlenka dle předložené PD. Požaduje doložit plnou moc pro 
pana F. V. k zastupování společnosti GABON. 

 



Usnesení č. 11/93: 
Rada obce souhlasí s umístěním a realizací stavby nového řadového RD na pozemku 
p.č. 69 v k.ú. Tvarožná (Krhon) dle předložené projektové dokumentace. 
Práce budou probíhat tak, aby nedošlo k dlouhodobému dopravnímu omezení na 
přilehlé místní komunikaci. 

 
Usnesení č. 12/93: 
Rada obce neshledává žádné závažné pochybení ze strany vedení ZŠ, kterým by byla 
ohrožena bezpečnost a zdraví žáků při opravě fasády budovy školy a nemá tedy ani 
důvod přijímat případná nápravná opatření.  
  

 
 
 
 


