
OObbeeccnníí  úúřřaadd  DDllaažžoovv  
DDllaažžoovv  2277,,  334400  2211  JJaannoovviiccee  nnaadd  ÚÚhhllaavvoouu  

 

Obecní úřad Dlažov oznamuje v souladu s § 93, odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů, že veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná  

v pátek 22. února 2019 od 19:00 hodin v  hasičské zbrojnici v Dlažově. 
 
Návrh programu: 
1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

4. Zpráva kontrolního výboru 

5. Zpráva z finančního výboru 

6. Rozpočtové změny č. 1/2019 

7. Majetkové úkony 

7.1. -  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 

8.1. Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v Soustově – ČEZ Distribuce 

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 a zrušení usnesení 

k původní plánovací smlouvě. 

9.7. -  Seznámení s postupem prací na rozpočtu: Miletice kaplička, dotace na komunikace PSOV, dotace na 

rekonstrukci vodovodu v Dlažově PSOV, dotace na střechy MMR - schválení podání žádosti, Komunikace u 

kostela, zastávka před Antikem, chodník od hřbitova k mateřské škole, hasičárny - zateplení – projekty - 

zelená úsporám, jeviště v sále, informace o vítání občánků v Dlažově, pozvánka na bál do Dlažova 23. 2. 

2019, pozvánka na MDŽ,9. 3. 2019, pozvánka na divadlo ….,  

10. Diskuse 

11. Závěr 

Václav Černý, starosta obce, v.r. 
 

 

Zveřejněno na úřední desce: 13.2.2019. 


