Výpis z usnesení č. 56
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 8. 2. 2021

Usnesení č. 1/56:
Schválení programu
Usnesení č. 2/56:
Rada obce projednala žádost vlastníků o změnu územního plánu obce spočívající ve
změně funkčního využití jejich pozemků p.č. 805/46 a p.č. 805/55, a začlenění těchto
pozemků do ploch pro bytovou výstavbu.
Žádost byla zařazena k ostatním požadavkům na změnu ÚP a zastupitelstvo obce se jí
bude zabývat při zpracování změny územního plánu. Jelikož byl nový územní plán
obce vydán v říjnu 2019, v současné době se se změnou ÚP neuvažuje.
Usnesení č. 3/56:
Rada obce souhlasí s realizací a napojením kanalizační přípojky na uliční řad
splaškové kanalizace dle předložené dokumentace (situace stavby, zpracovatel: VAS,
a.s. – Ing. Faltýnková, J. Kučera – 01/2021). Tato (druhá) přípojka pro RD č.p. 160
bude realizována z důvodu uvažovaného rozdělení domu na dva samostatné RD.
Před prováděním výkopových prací zajistí stavebník vytýčení ostatních podzemních
sítí jejich správci. Přípojka bude vedena v otevřeném výkopu v komunikaci (p.č. 132 a
p.č. 134). 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 zahájení a ukončení prací.
Usnesení č. 4/56:
Rada obce souhlasí s umístěním a realizací přístavby stávajícího rodinného domu č.p.
100 dle předložené projektové dokumentace. Navrhovaná přístavba je přízemní,
nepodsklepená, s pultovou střechou a tvoří samostatnou bytovou jednotku. Bude
napojena na technické sítě ze stávajícího RD a komunikačně propojena se suterénem
RD. Odvod dešťových vod je řešen do stávající podzemní nádrže o užitném objemu 7
m3.
Usnesení č. 5/56:
Rada obce schvaluje úhradu ve výši 25.000 Kč + DPH Ing. Svatopluku Holotíkovi za
zpracování projektové dokumentace na úpravu obslužné komunikace v souvislosti
s projektem „Hrazení strže s retenčními prostory“ (zpracovatel: Ing. Karel Zlatuška)
Usnesení č. 6/56:
Rada obce navrhuje v souvislosti s připravovanou výměnou veřejného osvětlení
konzultovat projekt s odborně způsobilou osobou.

Usnesení č. 7/56:
Rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu JMK na „Divadelní víkend na
Sokolovně 2021“ a na „Opravu dioramatu – součást výstavní expozice bitvy tří císařů
na OU Tvarožná“
Usnesení č. 8/56:
Rada obce souhlasí se zrušením účtů u bankovní společnosti Oberbank
Usnesení č. 9/56:
Rada obce schvaluje objednat u firmy MOBIKO Plus provedení kanalizačních
odboček v ulici Vinohrady v souvislosti s budováním vodovodu a kanalizačních řadů
v této ulici. Předpokládaná výše nákladů dle předloženého soupisu prací činí 582.200
Kč vč. DPH.
Usnesení č. 10/56:
Rada obce schvaluje vnitřní předpis pro vydávání, výši a účtování poukázek na stravné
od 1.1.2021.

