
Výpis z usnesení č. 22  
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 26. 9. 2019 

 
 
  
 
 

 
Usnesení č. 1/22: 
Schválení programu  

  
 Usnesení č. 2/22: 

Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se stavební firmou Stavby Tinka 
s.r.o. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla (Stavební úpravy budovy 
Obecního úřadu Tvarožná), a to do 31.10.2019. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 

 Usnesení č. 3/22: 
Rada obce se seznámila s návrhem části komunikace a inženýrských sítí pro napojení 
stavebních pozemků nad Cihelnou, zpracovaným společností MANE Engineering. 
Rada obce nesouhlasí s umístěním parkovacích ploch na vozovce a upozorňuje na 
řešení zpevnění svahu po obou stranách komunikace vedené v úvozu stávající cesty. 
  

 Usnesení č. 4/22: 
Rada obce schvaluje smlouvu o dílo s panem Petrem Zelinkou na zpracování 
projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na akci Úpravy návsi 
  

 Usnesení č. 5/22: 
Rada obce souhlasí s umístěním a realizací novostavby rodinného domu na pozemku 
p.č. 550 v k.ú. Tvarožná včetně napojení na technické sítě, dle předložené projektové 
dokumentace (zpracovatel: Ing. arch. Pohanková, Ing. Tinka – 11/2018).  
Upřednostňuje napojení RD na vodovodní řad z vedlejší (boční) komunikace, aby 
nemuselo dojít k překopu silnice s novou vozovkou v celé její šířce před hlavním 
průčelím RD. 

 
 Usnesení č. 6/22: 

Rada obce neschvaluje nákup knih (Moravské hrady a zámky z nebe) od společnosti 
CBS dle zaslané nabídky. 

  
 Usnesení č. 7/22: 

Rada obce bere na vědomí nabídku společnosti Envipartner na zpracování digitálního 
povodňového plánu a postupuje ji k projednání zastupitelstvu obce. 

  
 Usnesení č. 8/22: 

Rada obce bere na vědomí návrh zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na akci 
Protipovodňová opatření zpracovaný společností Envipartner a postupuje jej k 
projednání zastupitelstvu obce. 

 
 
 
 



 Usnesení č. 9/22: 
Rada obce ukládá starostovi jednat se společností Českomoravská telekomunikační 
společnost s.r.o. využívající část střechy a půdního prostoru budovy základní školy o 
uzavření nové nájemní smlouvy a schvaluje zveřejnění tohoto záměru. 

  
 Usnesení č. 10/22: 

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019 (přijetí dotace JMK na Divadelní 
víkend) 
 
Usnesení č. 11/22: 
Rada obce schvaluje smlouvu s Jiřím a Miriam Lerchovými na pořádání tanečních 
kurzů na Sokolovně. 
 

  
 
  


