Výpis z usnesení č. 51
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 9. 11. 2020

Usnesení č. 1/51:
Schválení programu
Usnesení č. 2/51:
Rada obce souhlasí s úpravou plynovodní přípojky z důvodu přemístění HUP pro RD
č.p. 95 (parc. č. 69) a se zásahem do místní komunikace na pozemku p.č. 132 v k.ú.
Tvarožná, dle projektové dokumentace (zpracovatel: Miroslav Malý, IČ 403 84 144 –
10/2020).
Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytýčení podzemních sítí. Výkop
bude řádně označen a zabezpečen. K omezení provozu na komunikaci dojde jen na
nezbytně nutnou dobu. Po skončení montážních pracích bude výkop upraven do
původního stavu a zástupce obce bude přizván ke kontrole provedených prací. Na
opravenou vozovku se vztahuje záruka v délce 36 měsíců.
Usnesení č. 3/51:
Rada obce schvaluje smlouvu se společností Envipartner s.r.o. na pořízení grafického
informačního systému WEGAS
Usnesení č. 4/51:
Rada obce schvaluje smlouvu s paní Monikou Zápotočnou na zajišťování agendy obce
v oblasti BOZP a PO
Usnesení č. 5/51:
Rada obce schvaluje z důvodu personálních změn novou Přílohu č.2 ke Směrnici č.2 „Oběh účetních dokladů“
Usnesení č. 6/51:
Rada obce schvaluje výměnu stropních svítidel v prostorách Obecního úřadu dle
cenové nabídky firmy Top Energa ve výši 43.308 Kč
Usnesení č. 7/51:
Rada obce schvaluje poskytnutí příspěvku Charitě Rajhrad ve výši 5.000 Kč
Usnesení č. 8/51:
Rada obce schvaluje na základě dendrologického posudku pokácení lípy v ulici Za
Humny u průchodu na náves. Kácení provede pan Michal Zeman (rizikové kácení).
Cena dle cenové nabídky činí 14.300 Kč + DPH včetně štěpkování.
Usnesení č. 9/51:
Rada obce požaduje zapracovat do projektu „Novostavba RD na pozemku p.č. 1067/4
v k.ú. Tvarožná“ (zpracovatel: Ing. Tomáš Hradečný – 11/2020) připomínky rady obce
a stavební komise a upravenou dokumentaci předložit opětovně k vyjádření.

Usnesení č. 10/51:
Rada obce souhlasí s umístěním a realizací vodovodní přípojky pro rodinný dům č.p.
210 a s uložením části přípojky v obecním pozemku p.č. 328, dle předložené
dokumentace (situace stavby, zpracovatel: VAS, a.s. - Ing. Faltýnková, J. Kučera –
10/2020).
Usnesení č. 11/51:
Rada obce souhlasí s přístavbou RD č.p. 305 na pozemku p.č. 614/1 a 614/2 v k.ú.
Tvarožná dle předložené projektové dokumentace (zpracovatel: Emil Toman –
03/2017).
Součástí stavby je zpevněná plocha z betonové dlažby před RD, sloužící jako vjezd do
garáže a parkovací stání pro osobní automobil, situovaná na části obecního pozemku
p.č. 621/1.
Usnesení č. 12/51:
Rada obce schvaluje smlouvu o dílo se společností Timoris Projekt a.s. na zpracování
žádosti o dotaci a následné zajištění výběrového řízení na dodavatele pro akci „Herní
prvky pro děti v ulici Hlinky“

