
Výpis z usnesení č. 61  
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 19. 4. 2021 

 
  
 

 
 
 
 
Usnesení č. 1/61: 
Schválení programu  

  
 Usnesení č. 2/61: 

Rada obce schvaluje darovací smlouvu s organizací Junák – český skaut, středisko 
Pozořice, z.s. Finanční dar ve výši 15.000,- Kč na činnost organizace. 
 

 Usnesení č. 3/61: 
Rada obce souhlasí s realizací projektu „Škola dětem“ a s poskytnutím finanční 
podpory ve výši 276.093,- Kč Mateřské škole Tvarožná z dotačních prostředků 
MŠMT. Realizace projektu: 1.4.2021 – 31.3.2023. 

 
 Usnesení č. 4/61: 

Na základě žádosti pana H. o změnu nájemce, bude záměr pronájmu obecního 
pozemku p.č. 623/1 zveřejněn na úřední desce. 

 
 Usnesení č. 5/61: 

Na základě předchozího projednání v zastupitelstvu obce neschvaluje Rada obce 
Tvarožná prodloužení nájemní smlouvy se společností ROSA Market. Stávající 
nájemní smlouva platí do 31.12.2022. 
 

 Usnesení č. 6/61: 
Rada obce bere na vědomí cenovou nabídku společnosti EAP na zajištění výběrového 
řízení na nové veřejné osvětlení a rozhodnutí v této věci odkládá 

  
 Usnesení č. 7/61: 

Na základě projednání směny pozemků v zastupitelstvu obce, schvaluje rada obce 
zveřejnění záměru směny pozemků na úřední desce. Jedná se o pozemek p.č. 2082 
v k.ú. Holubice, výměra 340 m2, ostatní plocha – vlastník: Obec Tvarožná a pozemek 
p.č. 793/5 v k.ú. Tvarožná, výměra 340 m2, orná půda – vlastník: Obec Holubice 
 

 Usnesení č. 8/61: 
Rada obce schvaluje objednání projektové dokumentace veřejného osvětlení v obci 
Tvarožná u PK Sklenář dle cenové nabídky ze dne 18.2.2021 

 
 Usnesení č. 9/61: 

Rada obce schvaluje pořízení nového velkoobjemového kontejneru 5 m3 s víky do 
sběrného dvora – náhrada za stávající již nevyhovující kontejner na směsný odpad 
 
 
 



 Usnesení č. 10/61: 
Rada obce schvaluje objednávku dopravního značení včetně nutné PD u firmy 
SIGNEX. Jedná se o dopravní značení v centru obce u obchodu (zákaz stání, dopravní 
zrcadlo), dále DZ slepá ulice (ulička pod č.p. 31), DZ pro omezení parkování 
nákladních automobilů na návsi, výměna dopravního zrcadla u hřbitova a DZ Zákaz 
zastavení v ulici U Kosmáku (náhrada za odcizenou značku). 

 
 Usnesení č. 11/61: 

Rada obce souhlasí s doplněním veřejného bezdrátového rozhlasu o dvě „rozhlasová 
hnízda“ v ulicích Za Humny a Velatická. 

 
 Usnesení č. 12/61: 
 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 

  
 
 
 
 
 
 


