
Výpis z usnesení č. 1  
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 19. 11. 2018 

 
 
 
 
 

Usnesení č. 1/1: 
Schválení programu  

  
Usnesení č. 2/1: 
Rada obce souhlasí s napojením rodinného domu č.p. 2 v k.ú. Tvarožná na vodovodní 
řad v ulici a se stavbou vodovodní přípojky dle předložené projektové dokumentace. 
Při realizaci dojde k zásahu do místní komunikace, která je ve vlastnictví obce 
Tvarožná. Výkop v komunikaci musí být řádně zabezpečen a práce budou prováděny 
tak, aby nedošlo k ohrožení osob a nebyl přerušen provoz na komunikaci. Zásyp 
výkopu bude řádně zhutněn a před provedením finální povrchové vrstvy vozovky bude 
přizván zástupce obce ke kontrole. 

 
Usnesení č. 3/1: 
Rada obce schvaluje přílohu ke smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu – ceník 
2019 se společností SUEZ Využití zdrojů a.s. 

   
Usnesení č. 4/1: 
Rada obce se seznámila s Dodatkem č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
JMK na pořízení územního plánu obce. 
Dodatek č.2 bude předložen ke schválení zastupitelstvu obce na nejbližším zasedání. 

  
Usnesení č. 5/1: 
Rada obce schvaluje cenovou nabídku ve výši 56.150,- Kč na projektové práce 
v souvislosti se stavebními úpravami pošty a přemístěním ordinace praktického lékaře 
do budovy obecního úřadu a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s ing. Karmazínem. 

 
Usnesení č. 6/1: 

 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/1 (příloha) 
  
Usnesení č. 7/1: 
Rada obce bere na vědomí informaci o podaném odvolání proti opakovanému 
zastavení řízení stavebním úřadem městyse Pozořice ve věci dělení obecních pozemků 
p.č. 1084 a p.č. 797/99 v k.ú. Tvarožná 
  
Usnesení č. 8/1: 
Rada obce bere na vědomí podání žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti 
stavebního úřadu městyse Pozořice ve věci nepovolené stavby na pozemcích p.č. 
1021/1 a 1021/2 v k.ú. Tvarožná 
  
 
 
 

 



Usnesení č. 9/1: 
Rada obce bere na vědomí podání reklamace u zhotovitele stavby na provedené dílo 
„Krtečkova zahrada u MŠ Tvarožná“ 

 
Usnesení č. 10/1: 

 Rada obce ustavuje: 
- komisi pro kulturu a sport 
- komisi zemědělskou a životního prostředí 
- komisi stavební a dopravní 

 
 


