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SLOVO ÚVODEM

    
      Vážení spoluobčané, 
    červen se přehoupl přes svojí polovinu, počasí se náležitě vyletnilo a než se nadějeme přijdou prázdniny. Situace se začíná 
mírně normalizovat, plovárny, rybníky a hospůdky se začínají pomalu plnit. 
     Prožitá zkušenost nám velí být trochu opatrnější než loni, dodržovat důsledně základní hygienické návyky a těšit se z 
toho, že je již lépe a radostněji. Přejeme vám hezké letní dny, veselé prázdniny prožité ve zdraví a štěstí a mějte se rádi. 

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA - co důležitého jsme 11. 6. 2021 projednávali

- nesouhlasili jsme 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
- nesouhlasili s prodejem části pozemkových parcel 29/5 a 57/3 v k. ú. Dlažov 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.
- schválili jsme žádost o odprodej části pozemkové parcely č. 512/2 v k.ú. Dlažov, část Nová Víska.  Jedná se o pozemek pod 
silnicí I/22 a narovnání majetkových vztahů
- schválili jsme prodej části pozemkové parcely č. 1/1 v k.ú. Miletice u Dlažova.  Jedná se onarovnání majetkových vztahů
- schválili jsme závěrečný účet obce Dlažov za rok 2020 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
- schválili jsme roční účetní závěrku obce Dlažov za rok 2020
- schválili jsme 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
- schválili jsme roční účetní závěrku Mateřské školy Dlažov, okres Klatovy, příspěvkové organizace za rok 2020
- schválili jsme navržené rozpočtové opatřeními č. 2/2021
- rozhodlli jsme se nepodpořit Linku bezpečí z.s.
- zavázali jsme se doplatit podíl obce Dlažov na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO Soustov
- souhlasí s příspěvkem 1641,- Kč na spolufinancování protidrogové prevence města Klatovy
- souhlasí s vyhlášením dotačního programu na pořízení nové domovní čističky odpadních vod pro občany trvale žijící v Dlažově 
a spádových obcích. Tiskopisy k podání žádosti jsou k dispozici na úřadě nebo na webových stránkách obce Dlažov

     Něco z práce úřadu 
   
- vyúčtovali jsme v pořádku všechny dotace, přidělené v roce 2020
- podali jsme žádosti na:
- vybudování nové cesty do Soustova k novým domkům u transformátoru
- hasičské auto do Soustova od Plzeňského kraje
- oplocenky v lese
- na opravu podlah, restaurátorské výmalby a mobiliář v kapli sv. Jana Nepomuckého v Mileticích,
- opravu kuchyně a „výčepu“ v sokolovně
- podporu zachování prodejny v Dlažově.
     Projektuje se vodovodního řadu k novým stavebním parcelám v Dlažově a dále na vybudování čističky odpadních vod 
pro Mateřskou školu Dlažov, probíhá příprava na podání žádosti o stavební povolení nového hřiště v Mileticích  a hlavně se 
seče, seče, seče, protože po hubených rocích nám sv. Petr přál, pěkně zjara zaléval a trávy je moc a moc. Prosíme proto o 
shovívavost. Na sekání stok a příkopů jsme pozvali jako dříve v minulosti firmu Trakom ze Žinkov, jelikož sekáči z Janovic 
mají jiné úkoly okolo jejich koupaliště. 



PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DLAŽOV NA ROK 2021 NA PODPORU VÝSTAVBY 
DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD V MÍSTNÍCH ČÁSTECH 

DLAŽOV, BUKOVÁ, MILETICE, NOVÁ VÍSKA, SOUSTOV A VRÁŽ

ÚČEL POUŽITÍ DOTACE : Pořízení projektové dokumentace a domovní čistírny odpadních vod, kde nelze vybudovat 
centrální splaškovou kanalizaci

DŮVOD PODPORY STANOVENÉHO ÚČELU: Podpořit řádné nakládání s odpadními vodami ve jmenovaných místních 
částech obce Dlažov

CELKOVÝ OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VYČLENĚNÝCH Z ROZPOČTU OBCE NA PODPORU STANOVENÉHO ÚČELU 
V ROCE 2021:  2.000.000,-Kč

MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE NA JEDNO ČÍSLO POPISNÉ: Max. 50.000,- Kč, současně 75% vynaložených nákladů

OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ: Vlastník nemovitosti, sloužící k bydlení a rekreaci (rodinný dům), v k.ú. Dlažov, 
Buková, Miletice u Dlažova, Soustov a Vráž. Pokud se jedná o spoluvlastnictví nemovitosti, jeden z vlastníků vystupuje 
jako žadatel, ostatní spoluvlastníci podají písemný souhlas se stavbou a žádostí o dotaci, který bude součástí žádosti 
o dotaci

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ : Od 15. 6. 2021 do 31. 10. 2021

LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI: Nejpozději do 90 dnů od podání žádosti
KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI : Vlastnictví nemovitosti, ke které se DČOV vztahuje. Dotace bude poskytnuta 
všem způsobilým žadatelům, kteří podají úplnou žádost o poskytnutí dotace včetně příloh č.1., 2. a 3., a jejichž žádost 
bude schválena Zastupitelstvem obce Dlažov, a se kterými dojde k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace (VPS). Žadatel nemá vůči obci Dlažov žádné závazky po splatnosti

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE: Na poskytnutí dotace není právní nárok.Dotace bude poskytována  v české 
měně, bezhotovostním převodem. Na každé číslo popisné, nebo evidenční lze vyplatit pouze jednu dotaci.Po podpisu 
VPS bude vyplacena celá výše dotace. Uznatelné náklady: náklady související s projektovou přípravou stavby a 
realizací stavební a technologické části stavby v rozsahu od obvodové stěny připojovaného objektu k vyústění 
přípojného potrubí do DČOV, včetně samotného pořízení DČOV.

PODMÍNKY PRO PŘÍJEMCE DOTACE : Příjemce dotace je povinen ve lhůtě 24 měsíců ode dne poskytnutí dotace 
(podpis VPS) předložit poskytovateli vyúčtování dotace (příloha č.3), spolu s fakturami a doklady o úhradě za práce 
související s pořízením DČOV a kolaudační souhlas příslušného správního orgánu, nebo jiné rozhodnutí příslušného 
správního orgánu o uvedení DČOV do provozu. V případě DČOV již provozované (ne starší než 5 let od platného 
kolaudačního souhlasu v době podání žádosti) je příjemce dotace povinen ve lhůtě 6 měsíců doložit kolaudační 
souhlas příslušného správního orgánu nebo jiné rozhodnutí příslušného správního orgánu o uvedení DČOV do 
provozu, potvrzení o provedení  a vyhodnocení odběru vzorku vypouštěných odpadních vod z příslušné DČOV 
autorizovanou osobou, kopie faktur nebo doklady o úhradě za práce související s pořízením DČOV. 

DOBA DRŽITELNOSTI PROJEKTU: je stanovena na 5 let ode dne poskytnutí dotace. Příjemce dotace umožní kdykoli, a 
to i opakovaně v průběhu doby udržitelnosti projektu, provést vlastní odběr vzorků vypouštěných odpadních vod a 
kontrolu technického stavu DČOV

POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ DOTACE: 
- Žadatel předloží žádost o dotaci = příloha č.1
- Po schválení přiznané dotace bude žadatel vyzván k podpisu VPS a současně předloží žádost o platbu dotace = 
příloha č.2
- Do 24 měsíců od podpisu VPS předloží příjemce dotace vyúčtování poskytnuté dotace = příloha č.3

PŘÍLOHY
- Příloha č.1 – Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dlažov
- Příloha č.2 -  Žádost o platbu dotace
- Příloha č.3 – Závěrečné vyúčtování dotace
- Souhlas spoluvlastníka objektu
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