
 
Výpis z usnesení č. 95  

ze schůze Rady obce Tvarožná, konané dne 25. 8. 2022 
 
 
  
 
 
 

Usnesení č. 1/95: 
Schválení programu  

 
 Usnesení č. 2/95: 

Rada obce schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene s E.GD na 
stavbu „Tvarožná, kabel NN, Ryšánková“ 

 
 Usnesení č. 3/95: 

Rada obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč na podporu projektu domácí 
péče Sestry s.r.o. 

 
 Usnesení č. 4/95: 

Rada obce schvaluje licenční smlouvu s OSA na provozování hudebních na 
předpouťové diskotéce. Poplatek činí 4.195,19 Kč vč. DPH. 

 
 Usnesení č. 5/95: 

Rada obce souhlasí s umístěním a realizací stavby „Obchodně skladovací boxy 
Tvarožná“ v průmyslové zóně u Jiříkovic (investor: KALÁB-Tvarožná, s.r.o.) dle 
předložené dokumentace (zpracovatel: Atelier Eliáš – 05/2022). Záměr byl investorem 
představen zastupitelům na pracovní schůzi dne 14.6.2022. 
 

 Usnesení č. 6/95: 
Rada obce souhlasí s umístěním a realizací novostavby RD vč. dvorní přístavby na 
pozemku p.č. 1066/79 v k.ú. Tvarožná dle předložené projektové dokumentace 
(zpracovatel: Petr Zelinka – 02/2022). 

 
 Usnesení č. 7/95: 
 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2022 (příloha) 
 
 Usnesení č. 8/95: 

Rada obce schvaluje zahájení provozu moštárny od 1.9.2022. Provozní doba po-čt 13-
15 hod a v době provozu sběrného dvora (st, so). Cena moštu: 6,- Kč/litr. 

 
 Usnesení č. 9/95: 

Rada obce bere na vědomí připomínky manželů K. k probíhající realizaci stavby 
„Obytný soubor Sivická“ v sousedství jejich rodinného domu. 

 
 
 
 



 Usnesení č. 10/95: 
Rada obce schvaluje realizaci 8 ks vodovodních přípojek v rámci stavby „Komunikace 
Vinohrady“ z důvodu uložení části trasy vodovodního řadu pod budovanou 
komunikací. 
 

 Usnesení č. 11/95: 
Rada obce schvaluje pořízení sklopného sloupku pro zamezení vjezdu a uzavření slepé 
ulice v lokalitě Krhon. 

 
 Usnesení č. 12/95: 

Rada obce schvaluje příkazní smlouvu se společností Pospíšil & Švejnoha na 
provádění činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „Tvarožná – komunikace 
Vinohrady“. 

 
 Usnesení č. 13/95: 

Rada obce schvaluje pořízení basketbalového koše pro ukotvení do terénu a jeho 
umístění v areálu Kosmák 

 


