
Výpis z usnesení č. 34  
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 17. 2. 2020 

 
 
 
 

 
Usnesení č. 1/34: 
Schválení programu  

  
 Usnesení č. 2/34: 

Rada obce souhlasí s realizací stavebních úprav RD č.p. 117 dle předložené projektové 
dokumentace (zpracovatel: Ing. František Horner – 12/2019) 
 

 Usnesení č. 3/34: 
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové 
dokumentace „Úpravy návsi Tvarožná“ s panem Petrem Zelinkou. Dodatek řeší změnu 
termínu dokončení a předání PD. 
 

 Usnesení č. 4/34: 
PD „Obytný soubor – Sivická“ (zpracovatel: Atelier 101, s.r.o.) bude kromě papírové 
verze poskytnuta rovněž v elektronické verzi, aby mohla být rozeslána členům 
stavební komise k posouzení. Teprve následně bude vydáno stanovisko obce. 

 
 Usnesení č. 5/34: 

Rada obce souhlasí se zpevněním příjezdové účelové komunikace směsným 
recyklátem pro možnost příjezdu k realizované stavbě vodojemu. Zpevnění cesty bude 
provedeno ve vlastní režii dodavatele. 
Odstranění recyklátu bude provedeno po dokončení stavby. 

  
 Usnesení č. 6/34: 

Rada obce schvaluje smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění splaškových vod 
s VAS a.s. z důvodu nové legislativy. Smlouvy se týkají obecních objektů č.p. 24, 40, 
199.  

  
 Usnesení č. 7/34: 

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření 1/2020 (příloha) 
  
 Usnesení č. 8/34: 

Rada obce souhlasí s navrhovanou novostavbou RD na pozemku p.č. 1066/35 v k.ú. 
Tvarožná dle předloženého projektu (zpracovatel: Ing. Radek Vala – 07/2019) za 
těchto podmínek: 
a) Štít RD směrem do ulice bude mít střechu ukončenou polovalbou. Průběžný hřeben 
střechy bude mezi západním a východním štítem budovy, tedy ve směru západ – 
východ, nikoliv ve směru sever – jih. 
b) Uliční průčelí domu bude vzdáleno 10m od krajnice přilehlé silniční komunikace. 
V případě, že část přístavby letní kuchyně (celková hloubka RD vč. přístavby je 37m) 
bude zasahovat za hranici návrhové plochy pro výstavbu RD vymezené v územním 
plánu, obec s tímto souhlasí. 



c) Prostor před RD zůstane volný – neoplocený. Oplocení pozemku bude začínat 
nejblíže na úrovni uličního průčelí RD. 

  
 Usnesení č. 9/34: 

Rada obce schvaluje úpravu PD „Hrazení strže s retenčním prostorem RET4“ týkající 
se přeložky přívodního vodovodního řadu, v ceně 25.000,- Kč. 

  
 


