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Obec Dlažov oznamuje v souladu s § 93, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů, že veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná  

v pátek 11. 6. 2021 od 19:30 hodin v sále sokolovny v Dlažově. 
Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu prosíme všechny zúčastněné o dodržování opatření v souladu 
s nařízením vlády ČR  zejména o zakrytí dýchacích cest předepsaným prostředkem, rozestupy nejméně 2 
metry a desinfekcí rukou  
 
Návrh programu: 
1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

4. Zpráva kontrolního výboru 

5. Zpráva finančního výboru 

6. Majetkové úkony 

6.1. -  žádost o prodej pozemkové parcely č. 55/8 v k.ú. Dlažov 

6.2. – žádost o prodej částí pozemkových parcel č. 29/5 a 57/3 v k.ú. Dlažov  

6.3. - žádost o prodej části pozemkové parcely č. 512/2 v k.ú. Dlažov 

6.4. – žádost o prodej části pozemkové parcely č. 1/1 v k. ú. Miletice u Dlažova 

7. Účetní záležitosti 

7.1. -  projednání závěrečného účtu obce Dlažov za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2020 
7.2. – účetní závěrka obce Dlažov za rok 2020 
7.3. – projednání účetní závěrky MŠ Dlažov 2020 
7.4. - schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ Dlažov 2020 
7.5. - rozpočtové změny obce Dlažov č. 2/2021 

8. Linka bezpečí – žádost o finanční příspěvek 
9. Schválení závazku obce Dlažov – dofinancování akce – Nákup nového doprav. autom. pro JSDHO Soustov 
10. Město Klatovy, žádost o spolufinancování terénního programu spolku Ulice pro osoby závislé na 

nelegálních návykových látkách na území města Klatovy pro občany regionu Klatovska 
11. Různé 

11.1. – projednání programu dotace obce Dlažov na pořízení a provozování DČOV 
11.2. – projednání smlouvy o reklamě na schody na rozhledně v Dlažově 
11.3. – povinná výměna vodoměrů v Dlažově – informace 

12. Diskuse 
13. Závěr 
 

Václav Černý, starosta obce, v.r. 
 

 

Zveřejněno na úřední desce: 31. 5. 2021 

 

 


