
Výpis z usnesení veřejného zasedání zastupitelstva 

Datum konání 7. 12. 2018  

Usnesení č. 14/2018: 

Zastupitelstvo obce Dlažov určilo ověřovateli zápisu ing. Františka Kacerovského a Jana Kociána. 

Usnesení č. 15/2018: 

Zastupitelstvo obce Dlažov vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení přijatých zastupitelstvem města. 

Usnesení č. 16/2018: 

Zastupitelstvo obce Dlažov vzalo na vědomí zprávu z finančního výboru. 

Usnesení č. 17/2018: 

Usnesení zrušeno, žadatel Pošumavský automotoklub oznámil, že rychlostní zkouška  se v Dlažově nebude 
konat  

Usnesení č. 18/2018:  

Zastupitelstvo obce Dlažov souhlasí s vydanými rozpočtovými opatřeními č. V.. 

Usnesení č. 19/2018: 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje podepsání budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby na pozemku p.č. 28/3 v k.ú. Miletice se společností ČEZ Distribuce a.s.. Podpisem smlouvy je 
pověřen starosta obce. 

Usnesení č. 20/2018: 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  -    400,- Kč. 

Usnesení č. 21/2018: 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje cenu vodného na 23,- Kč za 1 m3 včetně DPH. 

Usnesení č. 22/2018: 

Zastupitelstvo obce Dlažov schvaluje rozpočet obce Dlažov na rok 2019. Tabulka plánovaných akcí a návrh 
rozpočtu jsou přílohou zápisu. 

Usnesení č. 23/2018: 

Zastupitelstvo obce Dlažov pověřuje zastupitele obce Dlažov Václava Černého, Bc. Jiřího Šulce a Martu 
Tomanovou: 

1) k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu § 11 a. odst. 1, písmeno a) zákona č. 301/2000 
Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2) Současně ve smyslu § 108, odst. 2, zákona 128/2000 S., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
stanovuje, že při významných příležitostech a občanských obřadech, mohou výše jmenovaní užívat 
závěsný znak, to je odznak, který má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název 
Česká republika. 



3) Pro sňateční obřad – uzavření manželství se stanoví: 

a) Jako obřadní místnost – obřadní místnost obecního úřadu Dlažov. 

b) K provedení sňatečních obřadů každá sobota v době od 11:00 do 15:00, maximálně však 5 obřadů. 

      

Usnesení č. 24/2018: 

Zastupitelstvo obce Dlažov, schvaluje záměr pořádat  Vítání občánků. První přivítání se uskuteční dne 18. 1. 
2019 pro děti narozené po 1.1.2016 Vítání občánků. 

 

 

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

 


