
 
Výpis z usnesení č. 94  

ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 1. 8. 2022 
 
 
  
 
 
 

Usnesení č. 1/94: 
Schválení programu  

  
 Usnesení č. 2/94: 

Rada obce bere na vědomí žádost paní P. o pronájem bytu č. 1 v domě č.p. 212 od 
1.1.2023. Žádost bude zaevidována, konkrétní podmínky pronájmu budou sděleny, až 
budou známy ceny energií na rok 2023 (dodavatel v současnosti není ještě znám) a 
výše inflace za předchozí rok, která nyní činí cca 15 %. 

 
 Usnesení č. 3/94: 

Rada obce projednala žádost paní F. o vyjádření ke změně stavby před dokončením. 
Změna stavby spočívá v zastřešení objektu dřevěným krovem a vytvoření 
využitelného podkroví.  
Střecha je navržena s jednostranným sklonem a s okapem na severní fasádě. Jižní 
fasáda objektu je pak tvořena asi 15m dlouhou a 8m vysokou plnou stěnou, která 
výrazným způsobem ovlivní zástavbu z pohledu koncového RD v ulici. 
Požadujeme snížení jižní obvodové stěny např. posunutím hřebene střechy nad střed 
objektu a vytvoření sedlové střechy se sklonem střešních rovin k severní i jižní fasádě. 
Případně i snížení výšky štítu formou střešní polovalby jako je tomu u RD v uliční 
čáře. Hřeben střechy by zůstal v navržené výšce objektu, tedy cca 8m. S ostatními 
navrhovanými úpravami souhlasíme. 

 
 Usnesení č. 4/94: 

Rada obce schvaluje aktualizovaný řád veřejného pohřebiště s účinností od 20.8.2022. 
 
 Usnesení č. 5/94: 

Rada obce schvaluje objednání roční kontroly vytipovaných stromů u odborného 
dendrologa pana Ing. Hynka Šmerdy v ceně 36.000 Kč s termínem dodání výsledků 
kontroly do 30.9.2022. 

 
 Usnesení č. 6/94: 

Rada obce schvaluje objednání vyčištění dešťové kanalizace na ulici Sivická (délka 
úseku cca 90m) u společnosti VAS a.s. Do této kanalizace bude napojena nová 
kanalizace budovaná v rámci stavby „Obytný soubor Sivická“. 
  

 Usnesení č. 7/94: 
Rada obce v reakci na návrh společnosti Recovera na navýšení ceny svozu 
komunálního odpadu z důvodu navýšení cen pohonných hmot požaduje zdůvodnit 
nesoulad v poměru navýšení cen PHM a navrhovaného navýšení cen za dopravu. 

 



 Usnesení č. 8/94: 
Rada obce bere na vědomí žádost manželů W. o posunutí polní cesty mimo jejich 
pozemek p.č. 1058/1 v k.ú. Tvarožná. 

 
 Usnesení č. 9/94: 

Rada obce stanovuje prodejní cenu vydávané publikace „Josef Liškutín – lékař a 
voják“ ve výši 150 Kč. 
  

 Usnesení č. 10/94: 
Rada obce zvažuje podání výpovědi nájemní smlouvy společnosti ROSA Market 
z důvodu řádného neplacení nájemného za pozemek, na němž je umístěna již 
nefungující prodejna potravin Enapo (montovaná stavba) a pověřuje starostu 
projednáním této záležitosti s právním zástupcem obce. 

 
 Usnesení č. 11/94: 

Rada obce schvaluje darovací smlouvu se společností Českomoravský cement a.s. 
týkající se finančního daru ve výši 25.000,- Kč. 
 

 Usnesení č. 12/94: 
 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022 (příloha) 
 
 Usnesení č. 13/94: 

Rada obce schvaluje darovací smlouvu a finanční dar pro SANUS Brno z.s. ve výši 
6.000,- Kč 
  
 


