
 
Zápis z usnesení č. 93  

ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 13. 7. 2022 
 
 
 
 

Usnesení č. 1/93: 
Schválení programu  

  
 Usnesení č. 2/93: 

Rada obce bere na vědomí text kupní smlouvy se společností VIAGEM a konstatuje, 
že je v souladu s podmínkami převodu pozemků p.č. 801/8, 801/16, 801/7, 801/17 
v k.ú. Tvarožná, který schválilo zastupitelstvo obce. 

 
 Usnesení č. 3/93: 

Rada obce schvaluje licenční smlouvu se společností OSA týkající se provozování 
hudebních děl při obecních hodech 

  
 Usnesení č. 4/93: 

 Rada obce souhlasí s umístěním a realizací stavby „Tvarožná, kabel NN, 
Ryšánková“ pro připojení nového odběrného místa na pozemku p.č. 70 v k.ú. 
Tvarožná. Přípojka bude provedena formou nové distribuční sítě svodem z podpěrného 
bodu nadzemního vedení NN č. 79 zemním kabelem o délce trasy 26m. Kabel bude 
uložen do otevřeného výkopu v místní komunikaci dle předložené dokumentace 
(zpracovatel: ENERGY PROJECT s.r.o., 07/2022).  
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. 5/93: 

Rada obce schvaluje poskytnutí daru organizaci Orel jednota Tvarožná ve výši 2000 
Kč (zvýšené náklady) v souvislosti se zajištěním akce „Závody RC modelů 
2022“ v areálu Kosmák, a pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy. 

 
 Usnesení č. 6/93: 

Rada obce nesouhlasí s vydáním Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
komunikace v souvislosti s realizací přípojek na technické sítě uložené v místní 
komunikaci. Přípojky jsou součástí navržené stavby (Novostavba RD na pozemku p.č. 
620/1 v k.ú. Tvarožná), k níž bylo ze strany obce vydáno zamítavé stanovisko. 
 

 Usnesení č. 7/93: 
Rada obce schvaluje pořízení motorového mechanického odstraňovače plevele typ AS 
30 WeedHex 160 v ceně 37.000 Kč bez DPH + příslušenství. 
Pořízení užitkového elektrovozidla navrhuje projednat na pracovní schůzi 
zastupitelstva. 

 


