
 
 

Výpis z usnesení č. 73  
ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 22. 9. 2021 

 
  
 
 
 
 
 

Usnesení č. 1/73: 
Schválení programu  

  
 Usnesení č. 2/73: 

Rada obce souhlasí s umístěním a realizací stavby „Tvarožná, kabel NN, Polcar“ a 
schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí se společností EG.D a.s. o věcném břemeni 
v souvislosti s touto stavbou. 
 

 Usnesení č. 3/73: 
K žádosti paní B. H. ze dne 13.9.2021, která se vztahuje k jejím předchozím žádostem 
ze dne 12.7.2021 a 27.7.2021 rada obce sděluje, že na její předchozí žádosti bylo 
reagováno dopisem dne 6.8.2021 a následně se jimi zabývalo zastupitelstvo obce na 
pracovní schůzi dne 25.8.2021 a na veřejném zasedání dne 20.9.2021. Se závěry těchto 
jednání bude paní B. H. písemně seznámena. 

 
 Usnesení č. 4/73: 

Rada obce nesouhlasí se směnou pozemků navrženou panem CH. související se 
zveřejněným záměrem obce. Zveřejněný záměr se týká výhradně pronájmu částí 
pozemku p.č. 1067/6, nikoliv směny. 

 
 Usnesení č. 5/73: 

Rada obce schvaluje licenční smlouvu se společností OSA na provozování hudebních 
děl při kulturní akci Obecní hody. 

 
 Usnesení č. 6/73: 

Rada obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí se společností EG.D a.s. o věcném 
břemeni v souvislosti se stavbou „Tvarožná, přípojka NN, Prstková“. 
  

 Usnesení č. 7/73: 
Rada obce schvaluje příkazní smlouvu se společností Pospíšil a Švejnoha s.r.o. na 
provádění technického dozoru při realizaci akce „Prodloužení ulice Velatická“.  
  

 Usnesení č. 8/73: 
Rada obce schvaluje žádost společnosti AusterlitzPro s.r.o. o poskytnutí zálohy ve výši 
300.000,- Kč na nabíhající náklady v souvislosti s přípravou vzpomínkových akcí na 
bitvu tří císařů Austerlitz 2021 v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci. 

 
 



 Usnesení č. 9/73: 
Rada obce schvaluje nájemní smlouvu s paní U., na pronájem části pozemku p.č. 
1067/6 v k.ú. Tvarožná (Plocha č.1). 

 
 Usnesení č. 10/73: 

Rada obce schvaluje nájemní smlouvu s paní K., na pronájem části pozemku p.č. 
1067/6 v k.ú. Tvarožná (Plocha č.2). 

 
 Usnesení č. 11/73: 

 Rada obce schvaluje nájemní smlouvu s paní B. H., na pronájem části pozemku p.č. 
1067/6 v k.ú. Tvarožná (Plocha č.3). 

 
 Usnesení č. 12/73: 

Rada obce schvaluje zrušení výběrového řízení na zakázku „Rekonstrukce a snížení 
energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Tvarožná“ 
 

 
 


