
 

Výpis z usnesení č. 90  

ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 30. 5. 2022 

 

 

  

 

 

Usnesení č. 1/90: 

Schválení programu  

  

 Usnesení č. 2/90: 

Rada obce schvaluje licenční smlouvu s OSA na provozování hudebních děl při akci 

Koncert k svátku matek 

 

 Usnesení č. 3/90: 

Rada obce schvaluje zadání zakázky „Tvarožná – komunikace Vinohrady“ vítězi 

výběrového řízení společnosti EDMA s.r.o. a pověřuje starostu obce uzavřením 

smlouvy o dílo. 

 

 Usnesení č. 4/90: 

Rada obce schvaluje na základě výsledku revizní zprávy objednání opravy herních 

prvků na dětském hřišti u dodavatele hřiště firmy MONOTREND. 

 

 Usnesení č. 5/90: 

 Rada obce schvaluje finanční dar ve výši 4.000,- Kč Jednotě Orel Tvarožná 

 

 Usnesení č. 6/90: 

Rada obce schvaluje nájemní smlouvu s panem K. na společné užívání bytu č. 2 na 

adrese Tvarožná č.p. 212 

 

 Usnesení č. 7/90: 

Rada obce schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s panem H. uživatelem bytu č. 2 

na adrese Tvarožná č.p. 212 

 

 Usnesení č. 8/90: 

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

odběrného místa na pozemku p.č. 38 v k.ú. Tvarožná. Přípojka bude provedena 

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

místní komunikaci v délce 10m dle předložené dokumentace (zpracovatel: MOPRE 

s.r.o., 04/2022).  

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. 9/90: 

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

společností E.GD a.s. v souvislosti s realizací stavby „Tvarožná, přípojka NN“ pro 

připojení odběrného místa na pozemku p.č. 38. 

 

 Usnesení č. 10/90: 

 Rada obce schvaluje licenční smlouvu s OSA na provozování hudebních děl při akci 

Hudební slavnosti Julia Antoše 

 

 


