
 

Výpis z usnesení č. 84  

ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 21. 2. 2022 

 

 

  

 

 

Usnesení č. 1/84: 

Schválení programu  

  

 Usnesení č. 2/84: 

Rada obce projednala a připomínkovala koncept Programu rozvoje obce na období 

2022-2027, který prezentovala zástupkyně zpracovatele Ing. Adamcová z MAS 

Slavkovské bojiště. 

 

 Usnesení č. 3/84: 

Obec Tvarožná souhlasí s umístěním a realizací stavby IO 01 – Tvarožná, přeložka 

VN, Mane Invest za těchto podmínek: 

- podpěrný bod PB 83 nahrazující stávající sloup bude posunut a nově umístěn tak, aby 

nebránil realizaci plánované místní silniční komunikace a jeho umístění zároveň 

splňovalo požadavek na minimální vzdálenost sloupu vzdušného vedení VN od 

krajnice uvažované místní komunikace 

- kabelové vedení VN mezi sloupy PB 81 a PB 83 bude uloženo tak, aby jeho poloha 

nebránila budoucí realizaci silniční místní komunikace a nevyvolala nutnost přeložky 

tohoto vedení při realizaci plánované silniční komunikace  

 

Obec Tvarožná souhlasí s umístěním a realizací stavby IO 02 – Tvarožná, DS NN, 

6RD, Mane Invest za těchto podmínek: 

- přechod kabelového vedení NN přes místní komunikaci bude řešen protlakem, do 

vozovky nebude zasahováno 

- před realizací bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí 

- výkop bude řádně označen a zabezpečen 

- terén dotčený výkopem bude uveden do původního stavu 

Zástupce obce bude předem informován o termínu zahájení a ukončení prací. 

Před realizací stavby uzavře investor s Obcí Tvarožná smlouvu o služebnosti o zřízení 

věcného břemene inženýrské sítě. 

 

 Usnesení č. 4/84: 

Rada obce bere na vědomí cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace a 

schvaluje smlouvu o dílo s Ing. arch. Zbyňkem Musilem na zpracování projektu 

Rekonverze bývalé správní budovy na bytový dům – Tvarožná 24. Dokumentace bude 

zpracována ve stupni pro územní a stavební řízení.  

 

 Usnesení č. 5/84: 

Rada obce schvaluje účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská 

škola Tvarožná s výsledkem hospodaření 0 Kč. 

 

 



 Usnesení č. 6/84: 

Rada obce schvaluje účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace Základní 

škola Tvarožná s výsledkem hospodaření 36.631,73 Kč a souhlasí s jeho převodem do 

rezervního fondu. 

 

 Usnesení č. 7/84: 

Rada obce schvaluje nákup nového čerpadla k vodárně v objektu č.p. 24 v ceně 15.200 

Kč vč. DPH (náhrada za nefunkční kus) 

 

 Usnesení č. 8/84: 

Rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na 

následující projekty: 

- Výsadba zeleně u vjezdu do obce (od Rohlenky) 

- Divadelní víkend na Sokolovně 

 

 Usnesení č. 9/84: 

Rada obce souhlasí s podáním podnětu k prošetření na ČIŽP z důvodu nepovoleného 

kácení dřevin v lokalitě Cihelna na pozemcích p.č. 445/4 a p.č. 445/102 

 

 

 

 

 

 


