
 

Výpis z usnesení č. 85  

ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 14. 3. 2022 

 

 

  

 

 

 

Usnesení č. 1/85: 

Schválení programu  

  

 Usnesení č. 2/85: 

Rada obce schvaluje smlouvu se společností Tritius Solutions a.s. na instalaci a údržbu 

knihovního systému – roční poplatek činí 1500 Kč + DPH. 

 

 Usnesení č. 3/85: 

Rada obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti věcného 

břemene se společností CETIN a.s. pro telekomunikační kabelové vedení pro obytný 

soubor Sivická 

 

 Usnesení č. 4/85: 

Rada obce schvaluje darovací smlouvu se spolkem Junák – český skaut, středisko 

Pozořice, která se týká poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na činnost 

organizace 

 

 Usnesení č. 5/85: 

 Rada obce postupuje žádost Ing. arch. Pohankové k uvažované nástavbě a stavebním 

úpravám RD č.p. 72 k vyjádření stavební komisi. 

 

 Usnesení č. 6/85: 

 Rada obce neschvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 

společností E.GD a.s. pro kabelové a nadzemní vedení VN pro stavbu „Tvarožná, 

přeložka VN, MANE Invest“. Navržená trasa el. vedení nesplňuje požadavky uvedené 

ve stanovisku obce k této stavbě. 

 

 Usnesení č. 7/85: 

 Rada obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 

společností E.GD a.s. pro kabelové vedení NN pro stavbu „Tvarožná, DS NN, 6RD, 

MANE Invest“ 

 

 Usnesení č. 8/85: 

Rada obce schvaluje smlouvu s hudební skupinou Kolorez na zajištění hudební 

produkce na obecním plese 4.2.2023 

 

 Usnesení č. 9/85: 

Rada obce schvaluje nabídku na zajištění doprovodného programu na obecním plese - 

bubble show v ceně 20.000 Kč + DPH 

 



 Usnesení č. 10/85: 

Rada obce schvaluje zajištění hudební produkce na předpouťové diskotéce 

prostřednictvím DJ Corona v ceně 15.000 Kč 

 

 Usnesení č. 11/85: 

Rada obce schvaluje smlouvu s DH Šardičanka na zajištění hudební produkce na 

obecních hodech 2022 v ceně 41.000 Kč 

 

 Usnesení č. 12/85: 

Rada obce schvaluje zapůjčení velkokapacitního stanu 10x15m na obecní hody od 

společnosti Eurostany, s.r.o. v ceně 21.000 Kč + DPH 

 

 Usnesení č. 13/85: 

Rada obce schvaluje provedení roční údržby víceúčelového hřiště společností Umělky 

s.r.o. na základě cenové nabídky ve výši 19.271 Kč + DPH. 

 

 Usnesení č. 14/85: 

 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 (příloha) 

 

 Usnesení č. 15/85: 

Rada obce schvaluje provedení čištění dešťové kanalizace na ulici Velatická, v úseku 

RD č.p. 326 – potok  

 

 Usnesení č. 16/85: 

Rada obce postupuje žádost pana M. k uvažované novostavbě RD na pozemcích p.č. 

611/1 a 612/1 k vyjádření stavební komisi. 

 

 

 


