
 
 

Výpis z usnesení č. 65  
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 14. 6. 2021 

 
  
 

  
 
 

Usnesení č. 1/65: 
Schválení programu  

  
 Usnesení č. 2/65: 

Rada obce schvaluje smlouvu o poskytování služeb se společností JRK Česká 
republika s.r.o.  

 
 Usnesení č. 3/65: 

Rada obce schvaluje v návaznosti na smlouvu o poskytování služeb se společností 
JRK Česká republika s.r.o. rovněž smlouvu s touto společností o poskytování a 
ochraně osobních údajů. 

 
 Usnesení č. 4/65: 

Rada obce na základě žádosti ŘK farnosti Tvarožná souhlasí s poskytnutím finančního 
příspěvku a schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí daru ve výši 20.000,- Kč na 
opravu kostela sv. Mikuláše ve Tvarožné. 
  

 Usnesení č. 5/65: 
Na základě žádosti Mgr. L.B. o souhlas s dělením pozemků, Rada obce Tvarožná 
sděluje, že bez ohledu na dělení soukromých pozemků trvá na umístění nové 
trafostanice ve vzdálenosti alespoň 3 metry od hranice pozemku obce, na němž je 
umístěna účelová komunikace. Navíc sděluje, že Obec Tvarožná jakožto vlastník 
sousedního pozemku měla být přizvána k vytýčení nových pozemků a lomových bodů 
zpracovatelem geometrického plánu, což se nestalo. 

 
 Usnesení č. 6/65: 

Rada obce bere na vědomí žádost pana T. o pronájem pozemku p.č. 1066/49 (výměra 
2692 m2, orná půda) a schvaluje zveřejnění záměru na úřední desce. 

  
 Usnesení č. 7/65: 

Rada obce schvaluje žádost místní hudební skupiny Čtyři tety o zapůjčení pódia 
Sokolovny pro zkoušky kapely asi 2x měsíčně. Zapůjčení bude bezplatné. 

 
 Usnesení č. 8/65: 

Rada obce neschvaluje zakoupení a provozování aplikace Mobilní rozhlas z důvodu 
jeho duplicity s ostatními obecními informačními kanály (webové stránky – Aktuality, 
hlášení rozhlasu, facebook) 
 
 



 Usnesení č. 9/65: 
Rada obce na základě stanoviska stavební komise souhlasí s výstavbou RD na 
pozemku p.č. 445/100. S výstavbou dalšího RD na pozemku p.č. 445/102 nesouhlasí. 
 

 Usnesení č. 10/65: 
Rada obce přesouvá projednání návrhu nového řádu veřejného pohřebiště na příští 
schůzi. 

 
 Usnesení č. 11/65: 

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 
  
 Usnesení č. 12/65: 

Rada obce schvaluje provedení bezpečnostního a zdravotního řezu u 7 ks lip podél 
hlavního schodiště ke kostelu dle cenové nabídky (Jiří Zapadlo – cena: 12.300,- Kč) 

  
 
 
 


