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SLOVO ÚVODEM

    
      Vážení a milí, 
    válka na Ukrajině se pro část z nás stává všední záležitostí. Po počáteční obrovské humanitární vlně a sebezpytování čím 
bych měl a mohl pomoci, přichází na pořad dne starost o vlastní pohodlí a budoucnost. Starost o uprchlíky jsme rádi 
přehodili na bedra vlády a krajů. Léta se bráníme tzv. uprchlické vlně z Ásie a Afriky a vinu a péči házíme na jejich bývalé 
kolonizátory. Nyní nás však prosí o pomoc naši sousedé a tohle volání přece nejde přeslechnout.  
      Po bohatých a bezstarostných létech přichází obavy, jak vyjít se svými příjmy a úsporami, jestli by nebylo dobré své 
našetřené úspory někam investovat, než ztratí úplně svoji hodnotu. Ceny všeho letí závratnou rychlostí vzhůru a konec není 
v dohlednu. Tržní ekonomika selhává a doufejme, že se inflační spirála nevymkne nadobro kontrole. Pak spláčou nad 
výdělkem i nynější spekulanti.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA - co důležitého jsme 20. 5. 2022 projednávali

- schváleno: 
-   věcné břemeno na přípojku elektřiny k novostavbám u koupaliště
-   věcné břemeno na novou plynovou přípojku „u Šimanů“ v Mileticích
-   závěrečný účet obce Dlažov za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dlažov za rok 2021 „a to bez 
     výhrad“
-   roční účetní závěrku obce Dlažov za rok 2021
-   roční účetní závěrku Mateřské školy Dlažov, okres Klatovy, příspěvkové organizace, za rok 2021
-   hospodářský výsledek MŠ Dlažov, okres Klatovy, příspěvkové organizace za rok 2021
-   rozpočtové opatřeními č. 2/2022
-   příspěvek 1697,- Kč na spolufinancování protidrogové prevence
-   zastupitelstvo obce Dlažov stanovilo počet členů zastupitelstva pro volební období 2022 – 2026 na sedm
-   nové žádosti o dotaci obce Dlažov na pořízení a provozování DČOV

     Než uzavřeme naše čtyřleté působení, 
   
     ohlédli bychom se rádi nazpět a připomněli si, co se nám za těch pár let mimo jiné podařilo:
-   výměna dřevěných nosných sloupů na rozhledně na vrchu sv. Markéty za ocelové
-   opravy komunikací v Dlažově, Bukové a Mileticích, a letos se ještě chystá Soustov a Buková – 3 komunikace za cca 6   
    miliónů Kč
-   oprava interiéru kaple v Mileticích
-   rekonstrukce padající hřbitovní zdi 
-   výměna přivaděče vody v Dlažově a obnova několika částí vodovodního řadu
-   opravy střech na hasičárnách v Mileticích a Soustově
-   pořízení dopravního a evakuačního vozidla pro JSDHO Soustov  
-   fasáda hasičárny v Dlažově
-   rozsáhlá oprava zázemí a sociálek sokolovny v Dlažově
-   opravy interiéru MŠ
-   oprava interiéru knihovny v Dlažově
-   letos ještě chystáme nové sportoviště v Mileticích a dětské hřiště pro Mateřskou školu u sokolovny
a dále velké množství každodenní práce obecního úřadu.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Plzeňskému kraji za velkou podporu jak finanční tak i metodickou.

- připomínáme, že stále běží dotační titul obce Dlažov na pořízení domovních čističek odpadních vod. Žádosti podávejte 
na obecním úřadě

- ve dnech 23. a 24. září letošního roku proběhnou v naší obci komunální volby.
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