
 

Výpis z usnesení č. 89  

ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 17. 5. 2022 

 

 

  

 

 

  

 

Usnesení č. 1/89: 

Schválení programu  

  

 Usnesení č. 2/89: 

Rada obce schvaluje objednat u firmy VS-build s.r.o. opravu výtluků v cestě 

k regulační stanici plynu a úpravu sjezdu na polní pozemek z obratiště nové 

komunikace na ulici Velatická. Celková cena objednaných prací činí 21.590,- Kč bez 

DPH. 

 

 Usnesení č. 3/89: 

Rada obce schvaluje podání žádosti o dotaci na Jihomoravský kraj na vzpomínkové 

akce Austerlitz 2022. 

 

 Usnesení č. 4/89: 

Rada obce schvaluje pronájem 3 ks mobilních WC od společnosti Johnny Servis při 

pořádání obecních hodů v ceně 6.100,- Kč bez DPH 

 

 Usnesení č. 5/89: 

Rada obce souhlasí s přepisem odběrného místa (byt v budově kulturního domu) na TJ 

Sokol 

 

 Usnesení č. 6/89: 

Rada obce schvaluje opětovné zřízení termínovaného vkladu ve výši 10 mil. Kč u 

společnosti UniCredit Bank v délce trvání 3 měsíce, s úrokovou sazbou 4,50 % p.a. 

 

 Usnesení č. 7/89: 

Rada obce souhlasí s umístěním a realizací stavby „Tvarožná, kabel NN“ pro připojení 

nového odběrného místa na pozemku p.č. 70 v k.ú. Tvarožná. Přípojka bude 

provedena svodem z podpěrného bodu nadzemního vedení NN a vedena v otevřeném 

výkopu v místní komunikaci v délce 20m dle předložené dokumentace (zpracovatel: 

ENERGY PROJECT s.r.o., 05/2022).  

Při provádění prací bude postupováno tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob, 

zejména chodců, a nedošlo k vážnému omezení provozu na komunikaci.  

Dotčená místní komunikace, bude po skončení prací uvedena do původního stavu a 

zástupce obce bude vyzván k převzetí prací formou předávacího protokolu, v němž 

bude uvedena záruka na provedené práce (zapravení výkopu) v délce 36 měsíců. 

 

 

 



 Usnesení č. 8/89: 

Rada obce schvaluje vrácení části dotace ve výši 99.807,- Kč (neuznatelné výdaje) 

z rezervního fondu ZŠ, poskytnuté Základní škole Tvarožná v rámci dotačního 

programu OP VVV Šablony II. 

 

 Usnesení č. 9/89: 

 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022 (příloha) 

 

 Usnesení č. 10/89: 

 Rada obce schvaluje koupi křovinořezu v ceně do 30 tis. Kč vč. DPH 

 

 Usnesení č. 11/89: 

Rada obce schvaluje aktualizaci pojistné smlouvy, kterou má obec uzavřenu 

s pojišťovnou Kooperativa. 

 

 Usnesení č. 12/89: 

Rada obce souhlasí s dočasným záborem části pozemku p.č. 902 v k.ú. Tvarožná 

v blízkosti křižovatky polních cest u Velatic v souvislosti se stavební akcí „Oprava VD 

Santon“ a upozorňuje zhotovitele stavby (DOLVER s.r.o.), že v pozemku je veden 

dálkový vodovodní přivaděč a elektrický kabel VN. Po dobu realizace akce zůstane 

křižovatka polních cest průjezdná a po dokončení stavby bude pozemek uveden do 

původního stavu. 

 

 

 


