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Vážení spoluobčané,
jaro nám pomalu klepe na dveře, příroda se probouzí ze zimního spánku a každý již přemýšlí, čím letos začne.
Zvažuje, zda již začít střihat stromy, pohrabat zahrádku, přehodit kompost nebo, podle lidové pranostiky, vlézt za
kamna. Vězte, že na každém obecním úřadě je předjaří tou nejhektičtější dobou. Vykazuje se, probíhají kontroly
všech stupňů, žádá se o dotace, honí se projektanti se a vybírají se dodavatelé připravených projektů.
Přivítali jsme do naší obce nové malé občánky s přáním, ať se jim doma v Dlažově líbí a ať se jim v životě daří.
Ať se daří nám všem!!!!

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA: co jsme nejdůležitějšího projednávali

7. Majetkové úkony
Žádost o prodej částí pozemkových parcel č. 607 a 573/7 v k. ú. Miletice u Dlažova, požadovaná výměra cca 200 m2
8. Žádosti o zřízení věcných břemen
- Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v Soustově pro pozemek p.č.173/20
- Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-0002839/3 Dlažov, p. 87/1, Raišl – kNN
- Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu v Plešinech, na
pozemku p.č. 859/1 k.ú. Soustov
- Žádost o souhlas se stavebními pracemi v obci Soustov a žádost o souhlas s uložením přípojky elektro na pozemku
p.č. 745 v k.ú. Soustov a souhlas s uložením přeložky plynu na pozemku p.č. 736/2 v k.ú. Soustov
9. Různé
9.1. - Zpráva o kriminalitě a bezpečnostní situaci ve služebním obvodu OO PČR Nýrsko
9.2. - Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
9.3. - Schválení dotace pro včelaře
9.4. – Schválení osvobození od poplatku hasiči na bál a sportovní akce
9.5. – Schválení podání žádosti na dotační titul - 117D8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku – Výměna střešní krytiny hasičských zbrojnic v obci Dlažov, části: Miletice, Buková a Soustov.
9.6. - Sepsání smlouvy na vybudování komunikace pro novou zástavbu v Soustově
smlouvě

Kdy a kam a za kulturou a sportem
- 9.3. Oslava svátku žen v sokolovně v Dlažově
- 30.3. Sokolovna Dlažov - Divadelní spolek Plánice
„Do hrobky tanečním krokem“

Nezapomeňte prosím
Do konce března zaplatit za odpady a vaše čtyřnohé kamarády!!!!

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Dne 14. a 15. června 2019 bude proveden svoz velkoobjemového odpadu a v sobotu 15. června bude
proveden sběr nebezpečného odpadu ze sběrného dvora v Dlažově.

Jak jsme pokročili s vašimi projekty
Jednáme s naší servisní firmou o „oprášení“ stavebního povolení na dešťovou kanalizaci.
Zadali jsme vypracování projektu na komunikace v Dlažově - u kostela, chodník od hřbitova ke školce a na
autobusovou zastávku u „Antiku“. Na všechny tyto akce je nutné stavební povolení.
Sport. areál Miletice – připravuje se studie pro veřejné projednání.
Podali jsme žádost o dotaci na plánované opravy cest.
Oslovili jsme písemně majitele „farské zahrady“ pro odprodej její části pro hřiště pro mateřskou školku - Bohužel nás
odmítli. Budeme ještě hledat, ale pozemků je málo. Možná, že někdo vhodný pozemek nabídne.
Před objednáním je výměna oken knihovny a pošty v Dlažově a omítky na poště opraví náš šikovný řemeslník.
Nechali jsme opravit jeviště v sokolovně, strop, světla, podlaha, závěsy v sále – hotovo.
Hasiči přislíbili pomoc s položením dlažby před hasičárnou v Dlažově. Materiál jde z kasy obce.
Na zateplení hasičáren není prozatím vypsán jiný dotační titul mimo „Zelené úsporám“, ale ta je pro nás příliš složitá
a drahá.
Před podáním je žádost o dotaci na výměnu střech hasičáren Soustov, Miletice a Buková.
Oprava vnitřních omítek a výmalba Kaple v Mileticích se letos připraví, březen - duben bude proveden archeologický
průzkum, který provedou památkáři, pak Městský úřad Klatovy povolí a vydá závazné stanovisko, potom vybereme
dodavatele a příští rok, přimluví-li se Sv. Jan Nepomucký, do toho praštíme.
Až nám počasí dovolí, ve spolupráci s hasiči z Miletic opravime a natřeme hasičskou nádrž v Mileticích, dále zadáme
opravu 2 ks Božích muk – Buková a Vráž, připravíme podlahu pro zastávku na Bukové a namontujeme nově
zakoupená dopravní zrcadla.
Tento týden se začal budovat pěkný dlážděný chodník chodník od hasičárny Soustov k „Zachardům“
Hasiči na Bukové slíbili opravit podlahu v jejich hasičárně. Potřebný materiál jde z rozpočtu obce.
Mateřská školka se podle požadavků paní ředitelky průběžně opravuje, jsou objednané nové dveře.
Sokolové slíbili opravu kabin a nejbližšího okolí na fotbalovém hřišti
Pro opravu další části vodovodu v Dlažově podáme v březnu žádost o dotaci.

Foto z vítání občánků 18. 1. 2019 v Dlažově

