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Výpis z usnesení zastupitelstva obce Dlažov 
Datum jednání: pátek 12. 8. 2022 od 19:30 hodin v sále sokolovny v Dlažově 

 
Usnesení č. 30/2022 - Zastupitelstvo obce Dlažov schválilo program jednání zastupitelstva obce Dlažov.  

Usnesení č. 31/2022 - Zastupitelstvo obce Dlažov určilo ověřovateli zápisu Ing. Františka Kacerovského a Martu Tomanovou. 

Usnesení č. 32/2022 - Zastupitelstvo obce Dlažov vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru. Zpráva z kontrolního výboru je přílohou 

zápisu. 

Usnesení č. 33/2022 - Zastupitelstvo obce Dlažov vzalo na vědomí zprávu o kontrole finančního výboru. Zpráva z finančního výboru je 

přílohou zápisu. 

Usnesení č. 34/2022 - Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje odprodej části pozemkové parcely č. 573/4 v k.ú. Miletice u Dlažova,  zapsáno na 

LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Obec Dlažov, podle předloženého 

plánku., manželům Monice a Zdeňkovi Rubášovým, bytem Miletice 30, 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. K řádně zveřejněnému 

záměru – 11. 5. 2022 – 12. 8. 2022 se nikdo nevyjádřil. Z důvodu existence inženýrských sítí (elektřina a vodovod) bude součástí kupní 

smlouvy zřízení věcného břemene služebnosti pro vodovod a kabel NN. 

Usnesení č. 35/2022 -  Zastupitelstvo obce Dlažov zamítá žádost o odprodej částí pozemkových parcel č. 585/1 a 573/2 o výměře cca 51 m2 

v k.ú. Miletice u Dlažova,  zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, 

pro Obec Dlažov, podle předloženého plánku., paní Zdeňce Šťastné, bytem Suvorovova 615, 339 01 Klatovy. Kontrolou zamýšleného 

prodeje obecním úřadem v katastru nemovitostí bylo zjištěno, že v nejužším místě je v současné době šířka 5.5 m. Prodejem a zaplocením 

1,5 m by došlo k zúžení komunikace na 4 m, což je z hlediska funkčnosti a územního uspořádání nedostatečné. 

Usnesení č. 36/2022 - Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň o odprodej pozemkové parcely 

č. 604/2 v k.ú.  Dlažov, zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro 

Obec Dlažov, o výměře     4 m2, podle předloženého výkresu. Pozemek je součástí silnice I. třídy č. I/22 a prodejem dojde k narovnání 

vlastnických vztahů. Znaleckým posudkem je stanovena v místě obvyklá cena  -   220,- Kč. Podpisem smlouvy pověřuje zastupitelstvo 

starostu obce. Vklad do KN jde na vrub žadatele. K řádně zveřejněnému záměru – 19. 7. 2022 – 12. 8. 2022 se nikdo nevyjádřil.  

Usnesení č. 37/2022 - Zastupitelstvo obce Dlažov souhlasí se zrušením věcného břemene služebnosti pro služebný pozemek p. č. 214/2 

v katastrálním území Dlažov. Důvodem zrušení je faktická neexistence sítí, pro které bylo zřízeno. Podpisem smlouvy pověřuje 

zastupitelstvo starostu obce.  

Usnesení č. 38/2022 - Zastupitelstvo obce Dlažov souhlasí se zřízením věcného břemene služebnosti pro služebný pozemek p. č. 745 v k. ú.- 

Soustov, zapsané na listu vlastnictví 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Klatovy pro 

obec Dlažov. Důvodem zřízení věcného břemene služebnosti je připojení sousední nemovitosti zemním kabelem NN. Podpisem smlouvy 

pověřuje zastupitelstvo starostu obce.  

Usnesení č. 39/2022 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje navržené rozpočtové opatřeními č. 3/2022. Tabulka schválených rozpočtových opatření je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 40/2022 - Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje přijetí dotace 2 000 000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj z programu 

11 782, Podpora rozvoje regionů 2019 +, Víceúčelové hřiště Miletice u Dlažova, identifikační číslo: 117D8210H8752. 

 

Usnesení č. 41/2022 - Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje žádosti o dotaci obce Dlažov na pořízení a provozování DČOV. Zastupiteli 

ověřený list č. 6 se jmény žadatelů je přílohou zápisu. 

Usnesení 42/2022 - Zastupitelstvo obce Dlažov neschvaluje úpravu pozemku 55/1 - vybudováním přístupové komunikace k pozemku p. č. 

55/5 vše v k.ú. Dlažov, z důvodu nedostatku místa a velkých nákladů, spojených s vybudováním komunikace a nesouhlasu majitele 

nemovitosti č.p. 1. 

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


