
Výpis z usnesení č. 62  
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 3. 5. 2021 

 
  
 

 
 
Usnesení č. 1/62: 
Schválení programu  

  
 Usnesení č. 2/62: 

Rada obce schvaluje nákup 2 ks kartotékových skříní od společnosti Kovoartikl CZ 
s.r.o., dle cenové nabídky v ceně 19.280,- Kč + DPH. 

 
 Usnesení č. 3/62: 

Rada obce souhlasí s prováděním výkopových prací na pozemku p.č. 681/1, k.ú. 
Tvarožná, za účelem odstranění plynovodní přípojky z důvodu demolice RD č.p. 84. 
Před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytýčení pozemních technických 
sítí jejich správci. Výkop bude řádně zabezpečen a vykopaná zemina ukládána tak, aby 
neomezovala pohyb chodců na chodníku a přilehlé autobusové zastávce. 
Pokud by došlo k zásahu do konstrukce chodníku, bude tak provedeno jen na nezbytně 
nutnou dobu, místo bude řádně označeno a zajištěno, a chodník zpětně uveden do 
původního stavu.  

  
 Usnesení č. 4/62: 

Obec Tvarožná souhlasí s umístěním a realizací stavby „Tvarožná, přípojka NN, 
Svoboda“, která řeší připojení nemovitosti na pozemku p.č. 56/1. Přípojka je řešena 
svodem z podpěrného bodu č. 69, zemním kabelem v pozemku p.č. 130/1 (vlastník: 
Obec Tvarožná). 
Před realizací stavby budou vytýčeny ostatní podzemní technické sítě a při pokládce 
kabelu NN dodrženy předepsané vzdálenosti od těchto sítí. 
Výkop bude řádně označen a zabezpečen. Zásah do chodníku bude proveden na 
nezbytně nutnou dobu a po pokládce kabelového vedení NN bude konstrukce 
chodníku uvedena do původního stavu. Zástupce obce bude předem informován o 
termínu zahájení a ukončení prací. 

 
 Usnesení č. 5/62: 

Rada obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí se společností EG.D., a.s. na zřízení 
věcného břemene v souvislosti s umístěním a realizací stavby „Tvarožná, přípojka 
NN, Svoboda“, která řeší připojení nemovitosti na pozemku p.č. 56/1. 

 
 Usnesení č. 6/62: 

Rada obce schvaluje převod zbývajících finančních prostředků MŠ ve výši 17.938,- 
Kč z poskytnuté investiční dotace (69.000,- Kč) na provozní výdaje. 
Důvodem je pořízení strojního vybavení kuchyně (hnětač) za nižší cenu (51.062,- Kč). 
Zbývající finanční prostředky budou použity zejména na pořízení nového tyčového 
mixéru.  

  
 
 



 Usnesení č. 7/62: 
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci (novostavba 2x RD v lokalitě Cihelna – 
zpracovatel PD Ing. Komenda, investor Andrea Paulerová) byla spolu s PD předána 
stavební komisi. Po posouzení stavební komisí vydá stanovisko rada obce. 
 

 Usnesení č. 8/62: 
Rada obce schvaluje prodej použité zámkové dlažby v množství cca 10 m2 panu D., za 
cenu 100 Kč/m2. 

 
 Usnesení č. 9/62: 

Na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele akce „Systém sběru odpadů ve 
Tvarožné“ schvaluje Rada obce Tvarožná zadání zakázky společnosti JRK Česká 
republika s.r.o., jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a 
pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy. 

 
 Usnesení č. 10/62: 

Rada obce schvaluje použití biodynamických svítidel pro zakázku „Výměna svítidel 
veřejného osvětlení – Tvarožná“ a uzavření příkazní smlouvy na zajištění výběrového 
řízení se společností AQE Administration s.r.o. 

 
 


