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Výpis z usnesení zastupitelstva obce Dlažov 

Datum jednání: pátek 10. 12. 2021 od 19:30 hodin v jednacím sále OÚ v Dlažově 

 

Usnesení č. 51/2021: 

Zastupitelstvo obce Dlažov schválilo program jednání zastupitelstva obce Dlažov  

Usnesení č. 52/2021: 

Zastupitelstvo obce Dlažov určilo ověřovateli zápisu Zbyňka Raišla a Jana Kociána. 

Usnesení č. 53/2021: 

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

Usnesení č. 54/2021: 

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

zápisu. 

Usnesení č. 55/2021: 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje žádost o odprodej pozemkové parcely č. 1239 o výměře 423 m2 v k. ú. Soustov, zapsáno 

na listu vlastnictví 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro obec 

Dlažov, podle předloženého plánku společnosti SVOT a.s., Tobrucká 764/4, 160 00 Praha 6. 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. 56/2021 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje rozpočtové změny č. 5/2021 

Usnesení č. 57/2021 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2021 – Zásady používání sociálního fondu. Směrnice 

je přílohou zápisu.  

Usnesení č. 58/2021: 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje zvýšení poplatku za 1 m3 pitné vody na rok 2022 ve výši 27,50 Kč, včetně DPH. 

Usnesení č. 59/2021 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje navržený rozpočet obce Dlažov na rok 2022 se změnou. Na stráně příjmů z částky 11 
111 380,- Kč na částku 11 411 380,- Kč. Rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek je plně kryt z finan čních rezerv 
obce. Příjmy jsou schváleny ve výši 11 411 380,- Kč a výdaje ve výši 23 324 100,- Kč.  Tabulka plánovaných akcí a 
schválený rozpočet jsou přílohou zápisu. 

Usnesení č. 60/2021 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje podání žádosti o dotaci DT 117D8210A - Podpora obnovy místních komunikací obce 

Dlažov na opravu komunikace v obci Buková  
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Usnesení č. 61/2021 

Zastupitelstvo obce Dlažov rozhodlo o nákupu vysokotlakého čističe. Vysokotlaký čistič bude financován z rozpočtu obce a 
zůstane v majetku obce Dlažov. JSDH Soustov ho bude mít v užívání. Na zbylou částku požadované dotace bude sepsána 
smlouva a dotace vyplacena do konce roku 2021.  
 

Usnesení č. 62/2021 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje žádost o dotaci Oblastní charity Klatovy na provoz Charitní pečovatelské služby 
v Janovicích nad Úhlavou ve výši 7 500,- Kč. 

 
Usnesení č. 63/2021 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje příspěvek 1 000,- Kč na nově instalovaný BABYBOX v Klatovech. Podpisem darovací 

smlouvy je pověřen starosta obce. 

 

Usnesení č. 64/2021 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje žádosti o dotaci obce Dlažov na pořízení a provozování DČOV. Ověřený List č. 3 se jmény 

žadatelů je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 65/2021: 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství. 

 

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

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