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Výpis z usnesení zastupitelstva obce Dlažov 

Datum jednání: pátek 4. 3. 2022 od 19:30 hodin v sále sokolovny v Dlažově 

Usnesení č. 1/2022: 

Zastupitelstvo obce Dlažov schválilo program jednání zastupitelstva obce Dlažov  

Usnesení č. 2/2022: 

Usnesení č. 3/2022: 

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

Usnesení č. 4/2022: 

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

zápisu. 

Usnesení č. 5/2022: 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje žádost o odprodej části pozemkové parcely č. 607/1 o výměře 67 m2 v k. ú. Miletice u 

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

Klatovy, pro obec Dlažov, podle předloženého plánku panu Janu Kotlanovi, nar. 5. 1. 1953, bytem Miletice 38, 340 21 Janovice 

nad Úhlavou. 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. 6/2022 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje dodatek č. 2 Nájemní smlouvy – část rozhledny na pozemku. p. č. st. 96 v k.ú. Miletice u 

Dlažova. Záměr obce pronajmout nemovitý majetek, resp. uzavřít dodatek k nájemní smlouvě, byl zveřejněn na úřední desce 

obce od 8. 2. 2022 do 4. 3. 2022; v téže době byl rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové 

stránce obce www.dlazov.cz (v rubrice "Úřední deska"). Podpisem dodatku pověřuje zastupitelstvo starostu obce. 

Usnesení č. 7/2022 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje směnu části pozemku p. č. 136/1 v k. ú. Miletice u Dlažova o výměře cca 240 m2 ve 

vlastnictví obce Dlažov, zapsané na listu vlastnictví 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, 

katastrální pracoviště Klatovy pro obec Dlažov, vyznačené na přiloženém plánku za část pozemku p. č. 133 v k. ú Miletice u 

Dlažova o výměře 220 m2 ve vlastnictví p. Pavla Tremla, nar. 17. 5. 1980, bytem Dlažov 46, 340 21 Janovice nad Úhlavou. 

Usnesení č. 8/2022 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu komunikace od Kocourků k č.p. 1 na pozemcích p.č. 

595/1, 55/1 a 55/11 v k. ú. Dlažov z PSOV 2022 Plzeňského kraje 

Usnesení č. 9/2022 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje podání „Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na podporu adaptace 

lesních ekosystémů na klimatickou změnu“ na ministerstvo životního prostředí. 

Usnesení č. 10/2022 
Zastupitelstvo obce Dlažov  schválilo rozpočtové změny č. 1/2022. Tabulka rozpočtových změn č. 1/2022 je přílohou zápisu. 
 
 
 
 



2 

 

Usnesení č. 11/2022 

Zastupitelstvo obce Dlažov  schválilo příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji ve výši 26 785,- Kč. Podpisem 

smlouvy pověřuje zastupitelstvo obce starostu obce. 

Usnesení č. 12/2022 

Zastupitelstvo obce Dlažov  vzalo na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu PČR OO Nýrsko  

Usnesení č. 13/2022 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje žádosti o dotaci obce Dlažov na pořízení a provozování DČOV. Ověřený list č. 4 se jmény 
žadatelů je přílohou zápisu. 
 

Usnesení č. 14/2022 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje dotaci 3 000,- Kč Českému svazu včelařů, z.s., ZO Janovice nad Úhlavou, na podporu 

chovu včel v regionu, konkrétně na nákup léčiv, příslušenství k léčení a nájem spolkové místnosti. Usnesení 48/2021 se tímto 

ruší. 

 

Usnesení č. 15/2022: 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství. 

 

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

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


