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SLOVO ÚVODEM

Vážení spoluobčané,
léto uteklo jako voda, pomalu se blíží konec roku a s ním spojená příprava rozpočtu na příští rok. Budeme pokračovat
s dotacemi na domovní čističky odpadních vod pro domácnosti, prvních dvanáct žádostí bylo řádně zkontrolováno
a odsouhlaseno minulý pátek na veřejném zastupitelstvu. Nezapomeňte prosím také dořešit své vytápění, protože od září
2022 začne platit zákaz používání kotlů na dvě nejnižší emisní třídy.
Život v našich vsích se velmi pomalu dostává do normálních kolejí, přesto je velmi důležitá značná opatrnost, aby
se pandemie nerozběhla jako v sousedních státech. Přejeme všem hodně zdraví a udělejte vše pro to, abyste ochránili sebe
a své blízké.
Příští rok bude pro naši obec rokem volebním. Budeme volit nové zastupitele do obecního zastupitelstva, tak již prosím
začněte přemýšlet, kdo se této nelehké služby chcete zhostit ve prospěch našich krásných obcí.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA - co důležitého jsme 10. 9. 2021 projednávali
Zastupitelstvo obce Dlažov mimo jiné:
-

zamítlo žádost o prodej části pozemkové parcely č. 51 v k.ú. Dlažov
schválilo žádost o prodej pozemkových parcel č. 173/6, 173/15 a 737/6 v k.ú. Soustov
schválilo žádost o prodej části pozemkové parcely č. 1/1 v k.ú. Miletice u Dlažov
schválilo žádost o prodej části pozemkových parcely č. 573/2 a 52/1 v k. ú. Miletice u Dlažova
schválilo žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na stavbu: Buková, KT, parc. č. 807 – NN
schválilo žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vodovodní přípojku od studny k nemovitosti č.p. 21,
schválilo rozpočtové změny č. 3/2021 – většinou se jednalo o příjem dotací do obecního rozpočtu
schválení prvních 12 žádostí o dotaci obce Dlažov na pořízení a provozování DČOV
vydalo zamítavé stanovisko obce k výstavbě fotovoltaické elektrárny na pozemku p. č. 1058 v k.ú. Soustov
podalo informaci o zpoždění realizace nové cesty v Soustově, z důvodu opravy projektu, napojení DČOV a rozšíření
komunikace
- podzimní termín velkoobjemového svozu bude ve dnech 27. - 31. 10. 2021. Souběžně bude v sobotu probíhat i svoz
nebezpečného odpadu. Čas svozu a co se vybírá bude upřesněno letáčkem ve vývěskách a webových stránkách obce.
Co se u nás přihodilo a co nás ještě letos důležitého čeká ?

- hasiči z Miletic uspořádali 21. 8. tradiční volejbalový turnaj za účasti 8 smíšených družstev
- 3. 9. jsme po dvou létech, ve spolupráci s obcí Běhařov, přivítali v sále sokolovny v Dlažově naše nové
občánky
- 28. 9. 2021 od 14:00 hodin bude po opravě oficiálně otevřena kaple Sv. Jana Nepomuckého. Mši ku
příležitosti svátku Sv. Václava přislíbil sloužit P. Jaroslav Hůlle.
- Ve dnech 8. a 9. října proběhnou volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
- V nejbližších dnech se začne s opravou předsálí a kuchyně v naší sokolovně a to tak, aby se oprava stihla
do konce ledna 2022, aby byla sokolovna připravena na okrskový hasičský bál.
- Bylo zahájeno stavební řízení na opravu hřiště v Mileticích.
- Před dokončením je oprava hřbitovní zdi na našem hřbitově, kde vinou sesuvu půdy došlo k popraskání a
naklonění zdi a hrozilo její zřícení. Díky okamžitému zásahu společnosti Jikellstav s.r.o. nedošlo k žádné škodě
a za pár dní bude oprava hotová.
- Již jen několik málo nemovitostí v Dlažově nemá z důvodu technických problémů vyměněný vodoměr. Nové
vodoměry budou odečítány vzdáleným přístupem pracovníkem úřadu.
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