
Výpis z usnesení č. 14  
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 27. 5. 2019 

 
 
 
 
 
 

Usnesení č. 1/14: 
Schválení programu  

  
 Usnesení č. 2/14: 

Rada obce schvaluje provedení deratizace dešťové kanalizace v obci společností 
Deratizace4D s.r.o., na základě cenové nabídky (do 10tis. Kč)  

 
 Usnesení č. 3/14: 

Rada obce souhlasí se zřízením sjezdů (dvojgaráž + vjezd do dvora) od novostavby 
RD na pozemku p.č. 550 na místní komunikaci (p.č. 532/1). Investor zajistí také 
úpravu chodníku v místě napojení na komunikaci. 

 
 Usnesení č. 4/14: 

Rada obce Tvarožná schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje ve výši 225.000,- Kč na realizaci akce „Stavební úpravy budovy 
OU – zřízení ordinace praktického lékaře a pobočky Pošta Partner“. 

 
 Usnesení č. 5/14: 

Rada obce souhlasí s oplocením pozemku p.č. 1067/32 v k.ú. Tvarožná a s drobnou 
stavbou na nářadí o půdorysném rozměru 2x3m na tomto pozemku. Stavba nebude 
pevně spojena se zemí. 

 
 Usnesení č. 6/14: 

Rada obce schvaluje poskytnutí příspěvku (dar) ve výši 5.000,- Kč na činnost 
Mateřského centra Človíček z.s.,  Pozořice. 
  

 Usnesení č. 7/14: 
Rada obce souhlasí se zřízením zpevněné plochy pro parkování osobních vozidel na 
části pozemku obce p.č. 681/1 před RD č.p. 168  
Zpevněná plocha bude zhotovena na náklady vlastníka přilehlého RD. Stavebník je 
povinen zachovat funkčnost stávajícího odvodňovacího systému dešťových vod, který 
je řešen pomocí odvodňovacích obrubníků. 

  
 Usnesení č. 8/14: 

Rada obce schvaluje, na základě provedeného výběru a porovnání nabídek, zadání 
realizace stavebních prací na akci „Stavební úpravy OU – zřízení ordinace praktického 
lékaře a pobočky Pošta Partner“ firmě Stavby-Tinka s.r.o. a pověřuje starostu 
uzavřením smlouvy o dílo. 
 
 
 
  



 Usnesení č. 9/14: 
Rada obce schvaluje pro provádění technického dozoru stavebníka pro akci „Stavební 
úpravy OU – zřízení ordinace praktického lékaře a pobočky Pošta Partner“ pana Ing. 
Jakuba Karmazína a pověřuje starostu uzavřením příkazní smlouvy na tuto činnost. 

 
 Usnesení č. 10/14 

Rada obce rozhodla oslovit stavební firmy se žádostí o předložení nabídky na opravu 
chodníků na Nové Ulici.  
  

 Usnesení č. 11/14: 
Ing. arch. Černá předala finální verzi studie „Úpravy návsi v Tvarožné“.  

 
 


