
Výpis z usnesení č. 45  
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 27. 7. 2020 

 
 
  
 
 

Usnesení č. 1/45: 
Schválení programu  

  
 Usnesení č. 2/45: 

Rada obce souhlasí s umístěním předvolebního reklamního poutače pro KDU ČSL dle 
zaslaného návrhu (š. 1,3m, celk. výška 3,0m) a se záborem části obecního pozemku 
p.č. 684/1, k.ú. Tvarožná po dobu 30 dní. Reklamní poutač musí být umístěn tak, aby 
nebránil výhledu v křižovatce. Poplatek za zábor veřejného prostranství se stanoví ve 
výši 500,- Kč. 
 

 Usnesení č. 3/45: 
Rada obce souhlasí s umístěním 1 ks kontejneru na použitý textil společnosti Help tex 
z.s. na katastru obce – na pozemku ČS ÖMV Rohlenka 
 

 Usnesení č. 4/45: 
Rada obce souhlasí s umístěním a realizací stavby zahradního domku (půdorysný 
rozměr: 3 x 2 m) na pozemku p.č. 323 (zahrada) v k.ú. Tvarožná dle předloženého 
nákresu za podmínky, že obvodové stěny zahradního domku budou od hranice 
obecního pozemku (oplocení zahrady) vzdáleny min. 60 cm, aby byla zajištěna údržba 
chatky (např. nátěr vnějších stěn, čištění okapu, apod.) i prostoru mezi chatkou a 
oplocením. 
Dešťová voda se střechy bude svedena na vlastní pozemek stavebníka. 
Souhlas se vztahuje i na zřízení zahradní branky v oplocení pozemku p.č. 323 
pro možnost přístupu z obecního pozemku p.č. 219, k.ú. Tvarožná. 

  
Usnesení č. 5/45: 
Rada obce souhlasí s částečnými uzavírkami silniční komunikace z důvodu opravy 
kanalizačních poklopů umístěných ve vozovce, dle předložené dokumentace (BS 
Morava, Projekt dopravního značení – 05/2020). 
Termín realizace:  srpen – říjen 2020. Vzhledem k termínu tvaroženské pouti 
(9.8.2020) požadujeme zahájení prací nejdříve 10.8.2020.  

 
 Usnesení č. 6/45: 

Rada obce souhlasí s realizací a napojením nemovitosti (RD - pozemek p.č. 69 v k.ú. 
Tvarožná) na dešťovou kanalizaci. Před prováděním výkopových prací zajistí 
stavebník vytýčení ostatních podzemních sítí jejich správci. Přípojka bude vedena 
v otevřeném výkopu v komunikaci. Při provádění prací bude postupováno tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost osob, zejména chodců, a nedošlo k dlouhodobému omezení 
provozu na komunikaci. Výkop bude řádně označen a zabezpečen. Zásyp výkopu bude 
hutněn po vrstvách a povrch vozovky (výkopu) zapraven asfaltovou směsí. Zástupce 
obce bude informován o ukončení prací.  

 
 



 Usnesení č. 7/45: 
Rada obce souhlasí se zřízením sjezdu k novostavbě RD budované na místě původního 
RD č.p. 114. Povolení ke zřízení sjezdu bude vydáno formou samostatného 
Rozhodnutí. 

 
 Usnesení č. 8/45: 

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
se společností E.ON Distribuce a.s. v rámci stavby „Tvarožná – přeložka VN, HV 
PROFI“. 

 
 Usnesení č. 9/45: 

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
se společností E.ON Distribuce a.s. v rámci stavby „Tvarožná – DS NN, VN, DTS, 
12RD, HV PROFI“. Požadujeme, aby nová kiosková trafostanice byla v provedení se 
sedlovou střechou. 
 
Usnesení č. 10/45: 
Rada obce schvaluje vypovězení smlouvy o dílo uzavřené dne 10.9.2014 s panem 
Jaroslavem Hubičkou – agentura bezpečná práce, týkající se provádění činností a 
poskytování služeb v oblasti BOZP. 
 
Usnesení č. 11/45: 
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 
 
 


