
Výpis z usnesení č. 42  
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 15. 6. 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Usnesení č. 1/42: 
Schválení programu  

  
 Usnesení č. 2/42: 

Rada obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 
společností E.ON Distribuce a.s., pro stavbu „Tvarožná, kabel NN, Kříž“. 
 

 Usnesení č. 3/42: 
Rada obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 
společností E.ON Distribuce a.s., pro stavbu „Tvarožná, úprava DS, Kocourek“. 

 
 Usnesení č. 4/42: 

Rada obce souhlasí se zpevněním - vydlážděním plochy (část obecního pozemku p.č. 
328, k.ú Tvarožná) před RD č.p. 223 pro parkování osobních vozidel. Součástí úpravy 
je výměna silničních obrubníků za nájezdové. Provoz na přilehlé místní komunikaci 
nebude omezen.  
Upozorňujeme, že v pozemku jsou vedeny technické sítě (plynovod, vodovod, 
telekomunikační kabel) a je plánováno s uložením optického kabelu dle projektu 
společnosti Vivo Connection. Pro budoucí realizaci optické sítě tedy doporučujeme 
uložení chráničky. 
Práce budou provedeny na náklad vlastníka RD. 

 
 Usnesení č. 5/42: 

Rada obce souhlasí s realizací stavby „Stavební úpravy RD č.p. 34“ dle předložené 
projektové dokumentace (zpracovatel: Petr Zelinka – 05/2020) 

 
 Usnesení č. 6/42: 

Rada obce souhlasí s dočasným záborem části obecního pozemku p.č. 130/1, k.ú. 
Tvarožná, po dobu provádění stavebních úprav RD č.p. 34. Plocha bude provizorně 
oplocena a využita pro skladování stavebního materiálu a zařízení staveniště.  

 
 Usnesení č. 7/42: 

Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo se společností Envipartner, s.r.o. na zpracování 
žádosti o dotaci a následné zajištění výběru zhotovitele a monitoring akce v souvislosti 
s čerpáním dotačních prostředků na stavbu “Hrazení strže s retenčními prostory“.  

 
 Usnesení č. 8/42: 

Rada obce schvaluje nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 2 v domě č.p. 212 
 
 
 



 Usnesení č. 9/42: 
 Rada obce schvaluje úpravu otevírací doby sběrného dvora od 1.7.2020: 
 lichý týden: středa 15-18 hod 
 sudý týden: sobota 9-11 hod 

  
 Usnesení č. 10/42: 

Rada obce schvaluje zařazení správního území obce Tvarožná do územní působnosti 
integrované strategie MAS Slavkovské bojiště na programové období 2021-2027. 

 
 Usnesení č. 11/42: 

Rada obce schvaluje Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 1 v RD č.p. 
212. Dodatek se týká úpravy výše nájemného od 1.8.2020. 
 

 


