
Výpis z usnesení č. 59  
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 22. 3. 2021 

 
 
 
 

 
Usnesení č. 1/59: 
Schválení programu  

  
 Usnesení č. 2/59: 

Rada obce bere na vědomí prezentaci projektanta dopravních staveb Ing. Holotíka k 
návrhu parkovacích ploch u školy. Dokumentace parkoviště u školy bude dále 
rozpracována ve variantě č. 2.  
 

 Usnesení č. 3/59: 
Rada obce bere na vědomí prezentaci projektanta dopravních staveb Ing. Holotíka k 
návrhu parkovacích ploch v ulici U Kosmáku. Návrh dopravního řešení v ulici U 
Kosmáku bude předložen k dalšímu posouzení ve více variantách. 
  

 Usnesení č. 4/59: 
 Rada obce souhlasí s úpravou vjezdu k rodinnému domu a zřízením zpevněné plochy 
pro parkování osobního vozidla před RD č.p. 51 na části pozemku obce p.č. 701/1 dle 
předloženého návrhu. 

 
 Usnesení č. 5/59: 

Rada obce souhlasí se zřízením zpevněné plochy ze žulových kostek pro parkování 
osobního vozidla před RD č.p. 210 na části pozemku obce p.č. 328.  

 
 Usnesení č. 6/59: 

Omezení vjezdu v uličce pod RD č.p. 31 (místní část Krhon) bylo projednáno 
s dopravním projektantem Ing. Holotíkem. Možností je uzavřít vjezd z jedné strany 
překážkou (sloupek, betonový květináč apod.) a z druhé strany osadit dopravní značku 
„slepá ulice“. Bude projednáno s dotčenými orgány. Rada bere na vědomí. 
 

 Usnesení č. 7/59: 
Rada obce souhlasí s přístavbou RD č.p. 399 na sousedním pozemku p.č. 39 v k.ú. 
Tvarožná, který je v majetku stejného vlastníka. V přízemí přístavby bude umístěna 
garáž a technická místnost, v 2. NP obytné místnosti. Přístavba bude funkčně 
propojena se stávajícím RD. Součástí stavby je zpevněná plocha před RD pro vstup a 
vjezd do objektu umístěná na části pozemku obce p.č. 130/1. 

 
 Usnesení č. 8.1/59: 

Rada obce schvaluje účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Základní 
škola Tvarožná 

 
Usnesení č. 8.2/59: 
Rada obce na základě účetní závěrky za rok 2020 příspěvkové organizace Základní 
škola Tvarožná schvaluje výsledek hospodaření ve výši 126.910,70 Kč a jeho 
převedení do rezervního fondu této příspěvkové organizace 



 Usnesení č. 9/59: 
Rada obce schvaluje účetní závěrku za rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská 
škola Tvarožná s výsledkem hospodaření 0,- Kč. 

 
 Usnesení č. 10/59: 
 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 

  
 Usnesení č. 11/59: 

Rada obce bere na vědomí provedení inventarizace majetku k 31.12.2020 a na základě 
této inventarizace schvaluje vyřazení navrhovaného majetku. 

 
 Usnesení č. 12/59: 

Rada obce schvaluje objednávku náhradního dílu – kryt zametacího kartáče zn. 
TUCHEL od společnosti P&L v předpokládané ceně 15 tis. Kč  

 
 
 


