Usnesení

Zastupitelstva obce Tlustice
č.41 2021, ze dne

9.12. 2021

Zastupitelstvo obce Tlustice, v souladu s ustanovením zák.č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění PozdějŠÍch
předpisů se usneslo ,
,.
Bere na vědomí
1. Zprávl místostarosý,panaMarka Hasmana, o činnosti rady obce zaobďobí
oá konaní posledního zasedžnízastupitelstva obce k dnešnímu dni, tj. od9.9.202I do

9.I2202I.
2. Zprávumístostarosý,panaMarka Hasmana, o plnění usnesení ze zasedání ZO Tlustice
č.3l202I, ze dne 9. záňí2021.
zprávuo činnosti ZŠa MŠTlustice, okres Beroun, ve školním roce2020l2L
Výroční
3.
4. Zprávupředsedy finančníhovýboru, panaZdeřka Tobišky, o činnosti FV a vykonaných
kontrolách zarok2oZt.
5. Zprávu předsedy kontrolního qfboru, pana Erika Pergla, o činnosti KV a r,ykonaných kOntroláCh
zarok202|.

6.
7.

Informaci předsedy dotačníkomise, p. Pavla Bureše ml., o dotačních možnostech pro rok 2022Informaci o pruběhu qýběrového Ťízenínaprovozovatele VHI a jeho qýsledku.
8. Rozpočtovézměny č.3l202I,kterépřednesl předseda FV, p. Zdeněk TobiŠka.

il.

Schvaluje

1. Výsledek ýběrového Ťízenína provozovatele VHI Tlustice - kanalizace a uzavření smlouvy

firmou Vodovody akanalizac. Ď"ro,rrr,u.s., se sídlem Mostníkovská25513, Beroun 266 OI,IČ:
46356975.
2. Obecně závazno,,l r,yhlášku obce Tlustice č. 2l202I o stanovení obecního systému odpadového
hospodařství.
3. Obecně závaznou vyhlášku obce Tlustíce ě.3l202t o místnímpoplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
4. Místnípopiatek zaodvoz TKO na rok2022:
. na jednoho občana 600,- Kč
. na rekreační stavbu 600- Kč
5. Rozpočet obce Tlustice na rok 2022v těchto hodnotách:
18 993 500,- Kč
Příjmy:
Výdaje: 4| I31 200,-Kč
Financoviání: 221,37700,-Kč.
Rozpočet obce Tlustice na rok 2022 dle závazných ukazatelů- paragrafu - jako schodkoý,
schodek bude dorovnán financováním.
6. Podání 3 titulů - žáďostí o dotace- na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesenÍ.
7. Vrácení poměrné části finančníhopříspěvku na kanalízačnípřípojky majitelŮm nemovitostí Čp.
208,210,212 Tlustice,v tzN. ulici U Letiště. Poměrná část vratky bude vypočítánapodle metru
kanaIizační přípojky uloženéna obecním pozemku.
8. Zadatrpru"Óuáoir,}berovéhořízenína akci,,Rozšířeníkapacity MŠTtustice" Centru společných
služeb Mikroregionu Hořovicko.
III.
Pověřuje
§tarostku obce:
1. Podpisem Smlouvy o servisu mezi firmou Vodovody akanalizace Beroun a.s. a obcí Tlustice
2. Podepsat smlouvu o zpracování
,,Rozšířeníkapacity MŠTlustice"
s
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Mgr. Helena Kaššová
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Marek Hasman
místostarosta obce
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