
 

Výpis z usnesení č. 88  

ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 2. 5. 2022 

 

 

  

 

 

 

Usnesení č. 1/88: 

Schválení programu  

  

 Usnesení č. 2/88: 

Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou VS-build s.r.o. na 

stavbu „Prodloužení ulice Velatická“. Předmětem dodatku je soupis víceprací a 

méněprací v celkovém finančním objemu 271.948,37 Kč. 

  

 Usnesení č. 3/88: 

Rada obce schvaluje aktualizovanou cenovou nabídku společnosti SIGNEX na 

zajištění projektové dokumentace dopravního značení včetně jejího projednání 

s dotčenými orgány a následné dodávky a instalace dopravního značení v celkové ceně 

50.182,- Kč bez DPH. 

 

 Usnesení č. 4/88: 

Rada obce schvaluje smlouvu s firmou Pohřební služby Cajzl s.r.o. o poskytování 

pohřebních služeb 

 

 Usnesení č. 5/88: 

Rada obce schvaluje smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí 

týkající se SO 05 Přeložka NN (Tvarožná, ulice Vinohrady - Komunikace a inž. sítě) 

se společností E.GD. 

 

 Usnesení č. 6/88: 

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

společností E.GD a.s. v souvislosti s přeložkou kabelu NN – Vinohrady 

 

 Usnesení č. 7/88: 

Rada obce souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska společnosti MONELA elektro 

s.r.o. týkající se stavby „Přeložka kabelu NN, Vinohrady“ v souvislostí s převodem 

práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí na společnost E.GD. 

 

 Usnesení č. 8/88: 

Rada obce schvaluje Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě se společností BONAGRO 

a.s., který se týká propachtování pozemků v místě bývalého vodojemu (nad školou). 

 

 

 

 

 



 Usnesení č. 9/88: 

Rada obce bere na vědomí zaslání dopisu vlastníkům staveb a zařízení sousedících 

s korytem vodního toku, v němž obec vyzývá tyto vlastníky, aby kontaktovali co 

nejdříve správce toku Povodí Moravy s.p. a řešili s ním odstranění překážek v korytě 

potoka, na základě výzvy vodoprávního úřadu ze dne  22.4. a 25.4.2022, kterou tito 

vlastníci obdrželi. 

 

 Usnesení č. 10/88: 

Rada obce schvaluje úpravu projektové dokumentace parkoviště u školy včetně návrhu 

přístupového chodníku a bez původně uvažované nádrže na dešťovou vodu. 

 

 Usnesení č. 11/88: 

Rada obce k žádosti o zajištění parkovacího místa z důvodu rozdělení RD č.p. 160 na 

dva samostatné RD sděluje: 

Jelikož není možné parkování osobního vozidla na pozemku vlastníka rodinného 

domu ani na obecním pozemku před RD (místní komunikace), lze využít k parkování 

veřejné parkovací plochy v obci v docházkové vzdálenosti do 300m od RD. 

  

 

 

  

 


