
Výpis z usnesení č. 20  
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 26. 8. 2019 

 
 
  
 
 

 
Usnesení č. 1/20: 
Schválení programu  

  
 Usnesení č. 2/20: 

Rada obce souhlasí s objednáním odborného ošetření stromů na základě předložené 
cenové nabídky firmy Péče o stromy – Ing. Zapadlo, p. Haško 

 
 Usnesení č. 3/20: 

Rada obce bere na vědomí analýzu a nabídku společnosti JRK týkající se řešení 
systému odpadového hospodářství 
 

 Usnesení č. 4/20: 
Rada obce souhlasí s umístěním skladu a realizací stavebních úprav na pozemku p.č. 
66 v k.ú. Tvarožná dle předložené dokumentace (zpracovatel: Z. Šafránek - 08/2019). 

 
 Usnesení č. 5/20: 

Na základě nabídky MAS Slavkovské bojiště týkající se zajištění dotačních prostředků 
na výsadbu alejí podél krajských silnic souhlasí rada obce se zařazením komunikací na 
katastru obce (pro tuto výsadbu): II/430 úsek motorest Rohlenka – Holubice, III/3839 
úsek křižovatka u Rohlenky – vjezd do obce. Žadatelem o dotaci bude SÚS JMK.  
 

 Usnesení č. 6/20: 
Rada obce schvaluje doplnění nábytku a úpravy interiéru poštovní pobočky Pošta 
Partner od firmy Atyp v ceně 27.580,- Kč + DPH. 

 
 Usnesení č. 7/20: 

Rada obce schvaluje licenční smlouvu s OSA na provozování hudebních děl na akci 
„pouťová diskotéka“ 

 
 Usnesení č. 8/20: 

Obec Tvarožná povoluje zvláštní užívání místní komunikace (ZUK) v úseku silničního 
pozemku p.č. 687 v k.ú. Tvarožná, dle zpracované PD na stavbu „Vodovodní přípojka 
a přípojka plynu pro RD č.p. 192“ (zpracovatel: Ing. Hradečný, Ing. Dubský – 
07/2017). 
ZUK pro provedení stavby nazvané Vodovodní přípojka a přípojka plynu pro 
novostavbu RD č.p. 192 na pozemku p.č. 226 v k.ú. Tvarožná se povoluje v rozsahu: 
užití komunikace samojízdnými pracovními stroji při stavbě a provádění stavebních 
prací a ručních výkopových prací. 

 
 
 
 



 Usnesení č. 9/20: 
Rada obce schvaluje zařazení příspěvku na financování systému IDS JMK v r. 2020 
do rozpočtu obce na rok 2020. Příspěvek za standard dopravní obslužnosti činí 50,- Kč 
na jednoho obyvatele, dle počtu obyvatel k 1.1.2019. 

 
 Usnesení č. 10/20: 

Rada obce souhlasí s umístěním a realizací stavby „Novostavba RD na pozemku p.č. 
257/1, k.ú. Tvarožná“ dle předložené dokumentace (zpracovatel: Ing. Miloš Tinka, 
Hostěnická 500, Pozořice). 
Při realizaci stavby a napojení RD na technické sítě nedojde k zásahu do vozovky 
místní komunikace. 

 
 Usnesení č. 11/20: 

Rada obce souhlasí s umístěním a realizací kabelové přípojky NN pro připojení 
odběrného místa – pozemek p.č. 550 v k.ú. Tvarožná. Přípojka bude provedena 
svodem z podpěrného bodu č. 43 nadzemního vedení NN a vedena v otevřeném 
výkopu podél místní komunikace, dle předložené dokumentace (zpracovatel: 
MONELA elektro s.r.o., 08/2019).  
Při provádění prací bude postupováno tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob, 
zejména chodců, a nedošlo k vážnému omezení provozu na komunikaci.  
Do vozovky místní komunikace, která je v majetku obce, nebude zasahováno. 

 
 Usnesení č. 12/20: 

Rada obce souhlasí s umístěním a realizací stavby „Rodinný dům Tvarožná č.p. 242 – 
Přípojka vody“ dle předložené projektové dokumentace (zpracovatel: Ing. Lukáš 
Roubal, Ing. Jan Blaščík – 06/2019). 
V případě, že by došlo při provádění stavby k zásahu do chodníku, bude o tomto 
informován vlastník chodníku (Obec Tvarožná) a oprava bude provedena na náklady 
investora vodovodní přípojky. 

  
 

 


