
 

Výpis z usnesení č. 86  

ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 28. 3. 2022 

 

 

  

 

 

  

 

Usnesení č. 1/86: 

Schválení programu  

  

 Usnesení č. 2/86: 

Rada obce schvaluje pořízení výpůjčního modulu a elektronického katalogu pro místní 

knihovnu od společnosti Tritius Solution a.s. v ceně 7.500 Kč bez DPH + roční 

udržovací poplatek 1.500 Kč bez DPH. 

 

 Usnesení č. 3/86: 

Rada obce schvaluje příkazní smlouvu se společností Pospíšil & Švejnoha s.r.o. na 

administraci výběrového řízení na stavbu „Tvarožná, ulice Vinohrady – 

Komunikace“ v částce 25.000 Kč bez DPH. 

 

 Usnesení č. 4/86: 

Rada obce schvaluje provedení stavebně technického průzkumu objektu bývalé 

správní budovy (stará školka) v ceně 89.000,- Kč, jehož výsledek bude podkladem pro 

zpracování objednaného projektu. 

 

 Usnesení č. 5/86: 

Rada obce schvaluje zadat aktualizaci provozního řádu sběrného dvora panu Petru 

Kondýskovi. Předpokládaná cena včetně zajištění nutných stanovisek (KHS, KU 

JMK) činí 10.500 Kč bez DPH. 

 

 Usnesení č. 6/86: 

Rada obce schvaluje licenční smlouvu s OSA na reprodukci hudebních děl 

prostřednictvím obecního rozhlasu 

 

 Usnesení č. 7/86: 

Rada obce souhlasí s odběrem vody ze studny umístěné na obecním pozemku p.č. 21/1 

v k.ú. Tvarožná a s jejím využíváním pro potřeby RD č.p. 158.  Studna byla dle 

dostupných dokladů vybudována předchozím vlastníkem tohoto RD v roce 1961 

s vědomím tehdejšího vedení obce. 

 

 Usnesení č. 8/86: 

Rada obce neschvaluje žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční podporu ve výši 7.500 

Kč. 

 

 

 



 Usnesení č. 9/86: 

Rada obce schvaluje vyřazení majetku na základě provedených inventur obecního 

majetku ke dni 31.12.2021. 

 

 Usnesení č. 10/86: 

Rada obce souhlasí s navrženou nástavbou a stavebními úpravami RD č.p. 72 dle 

předložené dokumentace (zpracovatel: Ing. arch. Lenka Pohanková – 02/2022). 

 

 Usnesení č. 11/86: 

Rada obce souhlasí s umístěním a realizací novostavby RD včetně samostatné garáže 

na pozemcích p.č. 611/1 a p.č. 612/1 v k.ú. Tvarožná dle předložené projektové 

dokumentace (zpracovatel: Bc. Salagová, Ing. arch. Navrátil – 08/2021). 

Přípojky vodovodu a splaškové kanalizace byly na pozemek vyvedeny při realizaci 

těchto sítí v ulici. Do silniční komunikace nebude zasahováno. 

 

 Usnesení č. 12/86: 

Rada obce schvaluje darovací smlouvu s Domovem pro seniory Sokolnice a 

poskytnutí účelového finančního daru ve výši 5.000 Kč 

 

 Usnesení č. 13/86: 

Rada obce bere na vědomí petici občanů za odstranění dětského hřiště v ulici Hlinky. 

Rada nesouhlasí s odstraněním hřiště a bude řešit odhlučnění prvků (vahadlové 

houpačky) a sousedního pozemku (RD č.p. 418). K dalšímu jednání směřujícímu ke 

snížení hluku z dětského hřiště pověřuje člena rady Bc. Jana Spáčila. 

 

 


