
Výpis z usnesení č. 19  
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 5. 8. 2019 

 
 
 
 
 
 

Usnesení č. 1/19: 
Schválení programu  

  
 Usnesení č. 2/19: 

Rada obce schvaluje smlouvu s panem Martinem Kubicou – Top Energa na realizaci 
veřejného osvětlení chodníku od obecního úřadu k základní škole 
 

 Usnesení č. 3/19: 
Rada obce schvaluje na základě předložené cenové nabídky zadat zpracování 
projektové dokumentace na úpravy návsi panu Petru Zelinkovi 
 

 Usnesení č. 4/19: 
Rada obce bere na vědomí termín zahájení opravy kříže u kostela (tzv. blažovský kříž) 
po tvaroženské pouti 

 
 Usnesení č. 5/19: 

Rada obce schvaluje provedení odborných dendrologických posudků na 34 stromů u 
znalce Ing. Hynka Šmerdy za nabídkovou cenu 36.000,- Kč. 
 

 Usnesení č. 6/19: 
Rada obce schvaluje záměr pronajmout jednu místnost (22 m2) v budově staré školky. 
Místnost nebude využívána k podnikatelské činnosti. 
 

 Usnesení č. 7/19: 
Rada obce schvaluje licenční smlouvu s OSA na provozování hudebních děl v průběhu 
Tvaroženských hodů (částka: 2.550,- Kč + DPH) 

 
 Usnesení č. 8/19: 

Rada obce schvaluje pořízení nového záložního zdroje k počítačovému serveru (cena 
cca 3.000,- Kč + DPH) 

 
 Usnesení č. 9/19: 

Rada obce schvaluje provedení truhlářských prací firmou Atyp v rámci stavebních 
úprav budovy OU týkajících se zřízení pobočky Pošta Partner – dělicí příčka s dveřmi 
včetně podávacího okna s hliníkovou žaluzií, úpravy mobiliáře dodaného Českou 
poštou aj. v ceně 66.100,- Kč + DPH 

 
 Usnesení č. 10/19: 

Rada obce schvaluje podání připomínky ke změně č. 7 územního plánu obce Holubice, 
která se týká pouze jedné změny, a to využití pozemků ve vlastnictví společnosti EDP, 
a jejímž účelem je možnost vybudování kasina 

 



 Usnesení č. 11/19: 
Rada obce schvaluje dohodu s panem Emilem Schulzem ml. o provozování pouťových 
atrakcí při tradiční pouti v obci Tvarožná. Dohoda nahrazuje dosavadní dohodu 
s panem Vlastislavem Schulzem. Další ustanovení dohody se nemění. 
 

 Usnesení č. 12/19: 
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9, které se týká přijatých dotací z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na vzpomínkové akce bitvy tří císařů a na stavební úpravy 
v přízemí budovy obecního úřadu (pošta, ordinace). 
 

 Usnesení č. 13/19: 
Rada obce schvaluje smlouvu se společností Centropol na dodávku elektřiny pro 
poštovní pobočku, která byla a dosud je řešena jako samostatné odběrné místo. Tato 
smlouva se uzavírá z důvodu převodu odběrného místa z České pošty s.p. na Obec 
Tvarožná a na období od 15.8. do 31.12.2019. 

 


