
Výpis z usnesení č. 9  
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 18. 3. 2019 

 
 
 
 
 
 
 

Usnesení č. 1/9: 
Schválení programu  

  
 Usnesení č. 2/9: 

Rada obce projednala za účasti zpracovatelky Ing. arch. Černé a zástupců stavební 
komise návrh dispozičního řešení úprav návsi. Z jednání byl pořízen zápis. Náměty a 
připomínky budou využity v další fázi zpracovávané studie. 

  
 Usnesení č. 3/9:  

Rada obce souhlasí s realizací zpevněných ploch na části obecního pozemku p.č. 681/1 
před budovaným RD na pozemku p.č. 661 v k.ú. Tvarožná. Zpevněná plocha bude 
sloužit pro sjezd a nájezd k RD a pro zajištění dvou odstavných parkovacích stání pro 
uvedenou nemovitost. Náklady na zřízení zpevněných ploch nese vlastník přilehlé 
nemovitosti (RD). 

 
 Usnesení č. 4/9: 

Rada obce schvaluje uzavření licenční smlouvy s OSA na provozování hudebních děl 
na obecním plese (částka: 2.315,- Kč vč. DPH) 

 
 Usnesení č. 5/9: 

Rada obce bere na vědomí ukončení úvěrové smlouvy s Českomoravskou záruční a 
rozvojovou bankou a.s. na financování rekonstrukce místních komunikací na návsi. 
Úvěr byl splacen ke dni 28.2.2019. 
 

 Usnesení č. 6/9: 
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019, které řeší zvýšené náklady za 
odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu ze sběrného dvora (+ 1.800 Kč) a vyšší daň 
z příjmu právnických osob za r. 2018. 

  
 Usnesení č. 7/9: 

Rada obce nechá prověřit skutečnou plochu, kterou v objektu ZŠ využívá nájemce – 
společnost Vodafone a požádá nájemce o návrh nové nájemní smlouvy. 

 
 Usnesení č. 8/9: 

Rada obce schvaluje nabídku společnosti Vivo Connection a zřízení internetového 
připojení počítačové sítě a pevných telefonních linek v budově OU prostřednictvím 
optické sítě. Součástí nabídky je i wifi připojení objektu Sokolovny. 
  
 
 
 



 Usnesení č. 9/9: 
Rada obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy na pozici vedoucí pracovnice 
pobočky Pošta Partner, s nástupem od 1.7.2019 

 
 Usnesení č. 10/9: 

Rada obce schvaluje darovací smlouvu se spolkem Junák – český skaut, středisko 
Pozořice,  z.s. Výše daru: 10.000,- Kč 
 

 


