obce Tlustice
č.2l 2021 ze dne 17.6. 2021,

Usnesení zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Tlustice, v souladu s ustanovením zák.č. 12812000 Sb., o obcích, ve znéni
pozdějšíchpředpisů se usneslo :
I.
Bere na vědomí
1. Zprálu místostarosty, Marka Hasmana, o činnosti rady obce za období
oá konaní posledního zasedáníZO Tlustice, tj. od II.3.202I, k dnešnímu dni, kterou
přednesl radní,p. Jiří Červenka.
2. Zprávu místostarosty, Marka Hasmana, o plnění usnesení ze zasedání ZO Tlustice
r:lzozt, ze dne II.-3.202I, kterou přednesi radní, p. Jiří červenka.
3. Rozpočtovézměny č.Il202I, které přednesl předseda FV, p. Zdeněk TobiŠka.
4. úoeini závěrku a zptávu o hospodaření ZŠa MŠTlustice, okres Beroun, zarck2020,
kterou přednesl ředitel školy, PaedDr. Karel Mužík.
5. Informáci o podaných a obdržených dotacích na rok 202I, kterou podal p. Pavel BureŠ
ml., předseda dotačnía grantové komise.

il.i

Schvaluje
1. Závérečnýúčetobce Tlustice zarok2O2a bezqýhrad a vyjadřuje souhlas s celoroČním
hospodařením obce Tlustice.
2. Odložit zámér prodat část pozemku p.č. 570lI, o výměře 475 m2 předem známéml
zájemci, ing. Janu Vlčkovi, Tlustice čp.325 do té doby, než bude zpracovánaúzemni
studie tzv. lokality U Skalských.
3. Odložit zámér prodat ěást pozemku p.č. 55314, o výměře 38 m2 předem známému
zájemcí, Jiřímu Antonovi, Tlustice čp.20 do té doby, než bude zpracován a schválen
projekt na chodník podél komunikaceIIIl|l45.
4. Fakturaci místostarosty za zhotovení geodetických prací pro příslušnéstavební akce a
záméry Obce Tlustice pro toto volební období.
5. Zámér zadatzpracování územni studie tzv. lokality U Skalských v Tlustici.
6. Schvaluje úpravy časovéhoprovozu ve Směrnici pro koordinaci provozlJna letiŠti
Tlustice a celkovou reviziNájemní smlouly mezi obci Tlustice a Aeroklubem
Hořovice, z.s.
7. Podání žádosti o dotaci do programu Národní sportovní agentury - Rozvoj místních
sportovišť azžnemí.

ilI.

Pověřuje
Radu obce
1. Zalistitv/běr firmy nazpracováníúzemnístudie tzv. lokality U Skalských v Tlustici,
dle navržených kritérií: cenová ýhodno st, doba zpracov ání.
2. Zaďatcelkovou reviziNájemní smlouvy mezi Obcí Tlustice a Aeroklubem Hořovice,
z.s. právníkovi či právnické firmě.
Předsedu dotačnía grantové komise:
1. Pana Pavla Bureše ml. podáním žáďosti,,Modernizace fotbalového hřiště lybudování automatického zavlažovacíhosystému" do programu Národní sportovní
agentury.
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Marek Hasman
místostarosta

