
Výpis z usnesení č. 38  
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 20. 4. 2020 

 
  
 
 
 

Usnesení č. 1/38: 
Schválení programu  

  
 Usnesení č. 2/38: 

Rada obce schvaluje licenční smlouvu s OSA na provozování hudebních děl 
prostřednictvím obecního rozhlasu v roce 2020 (5.422,- Kč vč. DPH) 

  
 Usnesení č. 3/38: 

Rada obce souhlasí s umístěním a realizací vodovodní přípojky pro rodinný dům č.p. 
343 dle předložené dokumentace (situace stavby, zpracovatel: VAS, a.s. - Ing. 
Faltýnková, J. Kučera – 03/2020). 

  
 Usnesení č. 4/38: 

Rada obce Tvarožná souhlasí s umístěním a realizací vodovodní přípojky pro rodinný 
dům č.p. 342 dle předložené dokumentace (situace stavby, zpracovatel: VAS, a.s. - 
Ing. Faltýnková, J. Kučera – 03/2020). 

 
 Usnesení č. 5/38: 

Rada obce bere na vědomí snížení úrokové sazby běžného účtu u UniCredit Bank na 
0,3% p.a.  

 
 Usnesení č. 6/38: 

Rada obce Tvarožná souhlasí s umístěním a realizací stavby (dvorní přízemní 
přístavba RD č.p. 146, k.ú. Tvarožná, za účelem rozšíření obytného prostoru 
stávajícího RD) dle předloženého projektu (zpracovatel: Ing. arch. Pohanková, Ing. 
Tinka – 03/2020).  
K parkování vozidel pro RD č.p. 146 lze využít veřejné parkovací plochy v obci. 

 
 Usnesení č. 7/38: 

Rada obce Tvarožná schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy pro agendu přestupků 
s městem Šlapanice a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

  
 Usnesení č. 8/38: 

Rada obce souhlasí s umístěním a realizací kabelové přípojky dle předložené 
projektové dokumentace (zpracovatel MONELA elektro s.r.o. – J. Klíma, 04/2020).  
Přípojka bude provedena svodem od stávající TS č. 705223 na pozemku 472/148 
v k.ú. Jiříkovice a vedena zemí, z části ve volném terénu a částečně (10m) v chráničce 
protlakem pod stávající krajskou komunikací k nové TS č. 706071 na pozemku 
investora – společnosti A-TOOL s.r.o., p.č. 774/343 v k.ú. Tvarožná. Celková délka 
VN přípojky je 18m. 

 
 
 



 Usnesení č. 9/38: 
Rada obce schvaluje Dohodu o změně smlouvy o zajištění provozu zařízení se 
společností Flexidoc s.r.o. Dohoda se týká odkupu pronajatých multifunkčních 
tiskáren po 48 měsíční zápůjčce (3 ks á 500,- Kč) a zajištění servisu dle dosavadních 
podmínek. 

 
 Usnesení č. 10/38: 

Rada obce souhlasí s umístěním a realizací stavby „Obytný soubor Tvarožná – 
výstavba rodinných domů vč. komunikace, inženýrských sítí a jejich přípojek“ na 
pozemcích p.č. 803, 805/2, 805/58 – 805/69, 1158 v k.ú. Tvarožná, dle předložené 
projektové dokumentace (zpracovatel: ATELIER 101, s.r.o. – 02/2020) za těchto 
podmínek: 
1) Střecha rodinných domů bude řešena jako sedlová s hřebenem rovnoběžným 
s komunikací, s pálenou taškovou krytinou a s dostatečným sklonem střešních rovin 
dle požadavků na použitou střešní krytinu. 
2) Uliční řad vodovodu, kanalizace dešťové a kanalizace splaškové bude dimenzován 
s dostatečnou rezervou pro budoucí pokračování silniční komunikace západním 
směrem a napojení plánované výstavby v návrhové ploše dané územním plánem obce 
přiléhající k této komunikaci.   

 
 Usnesení č. 11/38: 

Rada obce schvaluje darovací smlouvu s organizací Junák – Český svaz skautů – 
středisko Pozořice v částce 10.000,- Kč 

 
 Usnesení č. 12/38: 

Rada obce schvaluje darovací smlouvu s Diakonií Broumov v rámci vyhlášené veřejné 
sbírky na podporu činnosti této organizace v částce 5.000,- Kč 

 
 Usnesení č. 13/38: 

Rada obce schvaluje provedení oprav v bytě č. 2 RD 212. Oprava se týká výměny 
otopných těles vč. ovládacích regulačních ventilů, výměna WC, oprava podlahového 
keramického soklíku, omítek, nátěrů a maleb. 

 
 Usnesení č. 14/38: 

Rada obce souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o služebnosti (věcném břemenu) 
s panem P. J., v souvislosti s vybudováním cyklostezky na části jeho pozemků v k.ú. 
Tvarožná o celkovém předpokládaném záboru 22 m2. Skutečná plocha záboru bude po 
dokončení stavby stanovena geometrickým plánem, který bude přílohou smlouvy a 
podkladem pro zápis věcného břemene do katastru nemovitostí. 

 
 Usnesení č. 15/38: 

Rada obce schvaluje odměnu ve výši 5.000,- Kč za úklid po malířských pracích 
v budově Sokolovny 
  
 

 


