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SLOVO ÚVODEM

    
      Vážení a milí spoluobčané, 
    blíží se konec roku a tak zase všichni bilancujeme, plánujeme, finišujeme a hlavně se připravujeme na vánoce, 
nejsvátečnější dny roku. Největší starost nám dělá vymýšlení dárků pro své milé. Nespíme, přemýšlíme co koupit, aby to 
druhému udělalo radost a sloužilo mu to. Přitom, aniž si to uvědomujeme, ten nejlepší dárek je pro nás přítomnost toho 
druhého. Nic víc, nic míň, jenom ten pocit, že někoho máme. 
     Někteří z našich nejbližších a přátel se bohužel již těchto svátků nedožili. Vyprovodili jsme je na jejich poslední cestě, 
popřáli jim lehkého odpočinku, poděkovali jim v duchu za vše, co pro nás dobrého udělali a zamáčkli v koutku slzičku. C´est 
la vie. 
     Přejeme vám radostné prožití svátků vánočních, do roku 2022 přejeme hodně zdraví a štěstí a mějte sebe, ale i druhé 
rádi. 

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA - co důležitého jsme 10. 12. 2021 projednávali

- schváleno: 

-  žádost o odprodej pozemkové parcely č. 1239 o výměře 423 m2 v k. ú. Soustov 
- vnitřní směrnice č. 1/2021 – Zásady používání sociálního fondu
- úprava ceny vodného - z důvodu navýšení vstupů (zejména energií) jsme byli nuceni zvýšit cenu pitné vody na 
   27,50 Kč/1m3 včetně DPH
- 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 finančních rezerv obce. Příjmy jsou schváleny ve výši 11 411 380,-   
  Kč a výdaje ve výši 23 324 100,- Kč
- podání žádosti o dotaci DT 117D8210A - Podpora obnovy místních komunikací obce Dlažov na opravu komunikace v obci   
  Buková 
- nákup vysokotlakého čističe pro JSDHO Soustov. 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 
- žádost o dotaci Oblastní charity Klatovy na provoz Charitní pečovatelské služby v Janovicích nad Úhlavou ve výši 7 500,- Kč 
-  příspěvek 1 000,- Kč na nově instalovaný BABYBOX v Klatovech 
-  žádosti o dotaci obce Dlažov na pořízení a provozování DČOV 
- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

     Něco z práce obecního úřadu 
   

- podali jsme prozatím žádosti na vybudování nového hřiště v Mileticích a na opravu místních komunikací v obci Buková,  
   další žádosti budou následovat po Novém roce
- vyúčtováváme obdržené dotace na dopravní hasičské auto pro JSDHO Soustov, opravy kaple v Mileticích, obecní prodejnu 
- dohlížíme na poslední etapu opravy sokolovny v Dlažově. Jedná se o opravu komplet celého zázemí (kuchyně, předsálí,  
  šatna, sklady, topení, odvodnění, výměna vodovodu a kanalizace, elektroinstalace, dřevěné obložení sálu atd.)
- provádíme inventury obecního majetku a prodejny
- administrujeme a vyplácíme dotace na domovní čističky odpadních vod

VYŘEŠTE SVÉ DLUHY

     Pokud dlužíte veřejnoprávním subjektům (jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, 
nemocnice,dopravní podniky, technické služby obcí a měst,ČEZ apod.) a váš dluh je vymáhán 
exekutorem, máte možnost podle zákona č. 286/2021 Sb. požádat o oddlužení za výhodných podmínek.
     Pokud zaplatíte mezi 28.10.2021 a 28.1.2022 jistinu dluhu a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se 
vám zbytek dluhu (veškeré úroky, poplatky advokátům či penále).
     V případě potřeby se obracejte na helplinku organizace: 

     Člověk v tísni číslo 770 600 800, a to
každý pracovní den od 9 do 17 hodin.



Kaple Sv. Jana Nepomuckého v Mileticích po opravě
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