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Výpis z usnesení zastupitelstva obce Dlažov 

Datum jednání: pátek 11. 6. 2021 od 19:30 hodin v sokolovně v Dlažově 

Usnesení č. 12/2021: 

Zastupitelstvo obce Dlažov schválilo program jednání zastupitelstva obce Dlažov  

 

Usnesení č. 13/2021: 

Zastupitelstvo obce Dlažov určilo ověřovateli zápisu Karla Mazance a Jana Kociána. 

 

Usnesení č. 14/2021: 

Zastupitelstvo obce Dlažov vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru. Zpráva z kontrolního výboru je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 15/2021: 

Zastupitelstvo obce Dlažov vzalo na vědomí zprávu o kontrole finančního výboru. Zpráva z finančního výboru je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení č. 16/2021: 

Zastupitelstvo obce Dlažov nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 55/8 v k. ú. Dlažov z důvodu, že v dané věci již ZO rozhodlo 4. 

9. 2020 pod číslem usnesení 40/2020. Do dnešního dne se v dané věci nic nezměnilo. 

 

Usnesení č. 17/2021: 

Zastupitelstvo obce Dlažov nesouhlasí s prodejem části pozemkových parcel 29/5 a 57/3 v k. ú. Dlažov panu Bohuslavovi 

Červenému, bytem Jiráskova 783/II, Klatovy, z důvodu, že v dané věci již ZO rozhodlo 9. 8. 2020 pod číslem usnesení 58/2019. 

Do dnešního dne se v dané věci nic nezměnilo. 

 

Usnesení č. 18/2021: 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje žádost o odprodej části pozemkové parcely č. 512/2 v k.ú. Dlažov,  zapsáno na LV 1 v 

katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Obec Dlažov, podle 

předloženého plánku., Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupené na základě plné moci společností PUDIS a.s.. Usnesením 

zastupitelstva obce je cena za 1 m2 stanovena na 50,- Kč. Sepsání smlouvy, oddělovací geometrický plán a vklad do KN jde na 

vrub žadatele. 

 

Usnesení č. 19/2021: 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje žádost o prodej části pozemkové parcely č. 1/1 v k.ú. Miletice u Dlažova,  zapsáno na LV 

1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Obec Dlažov, podle 

předloženého plánku, Radku Tomanovi, bytem Miletice 39, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Usnesením zastupitelstva obce je 

cena za 1 m2 stanovena na 50,- Kč. Sepsání smlouvy, oddělovací geometrický plán a vklad do KN jde na vrub žadatele. 

 

Usnesení č. 20/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Dlažov za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Dlažov za rok 2020 „a to s výhradou méně závažných chyb a nedostatků“. K nápravě zjištěných méně závažných chyb a 
nedostatků bylo přijato opatření zvýšeného dozoru starosty nad vyvěšováním smluv. 
 

 

Usnesení č. 21/2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku obce Dlažov za rok 2020. 
 

Usnesení č. 22/2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek MŠ Dlažov, okres Klatovy, příspěvkové organizace za rok 2020, který je 
kladný a to ve výši 4632,33 Kč a zároveň souhlasí s tím, aby výsledek hospodaření byl rozdělen takto: do rezervního fondu 
uložit částku ve výši 4000,33 Kč a do fondu odměn částku ve výši 632,- Kč. 
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Usnesení č. 23/2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku Mateřské školy Dlažov, okres Klatovy, příspěvkové organizace za rok 2020. 
 

Usnesení č. 24/2021 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje navržené rozpočtové opatřeními č. 2/2021. Tabulka schválených rozpočtových opatření 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 25/2021 

Zastupitelstvo obce Dlažov se rozhodlo nepodpořit Linku bezpečí z.s., 

 

Usnesení č. 26/2021 

Zastupitelstvo obce Dlažov se zavazuje doplatit podíl obce Dlažov na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO 

Soustov. 

Usnesení č. 27/2021: 
Zastupitelstvo obce Dlažov souhlasí s příspěvkem 1641,- Kč na spolufinancování protidrogové prevence. Podpisem smlouvy 

pověřuje starostu obce Dlažov. 

 

Usnesení č. 28/2021: 
Zastupitelstvo obce Dlažov souhlasí s vyhlášením dotačního programu na pořízení nové domovní čističky odpadních vod pro 
občany trvale žijící v Dlažově a spádových obcích. Zastupitelstvo obce si vymiňuje rozhodovat o každé žádosti jednotlivě. 
Podpisem smlouvy pak pověřuje starostu obce. Vyhlášený dotační program je přílohou zápisu. 

 

 

 

…………………………………………    …………………………………………. 

   Václav Černý, starosta obce                          Bc. Jiří Šulc, místostarosta obce 
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