
Usnesení č.9/2012 
 

 ze zasedání obecního zastupitelstva (dále jen OZ) obce Dlažov, které se konalo v pátek 
8.6.2012 ve společenské místnosti hasičské zbrojnice Soustov. 
 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 
 

I. OZ bere na vědomí zprávu předsedy kulturní komise. 
 

II. OZ bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru. 
 
 III.    OZ schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy 

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok  2011, a to bez výhrad. 
 
 IV.  OZ schvaluje Rozpočtové změny na rok 2012 č.III. 
 
 V. OZ schvaluje odprodat projednané části pozemků s tím, že bude postupováno v souladu 

s nakládáním veřejného majetku, nejdříve bude  prokazatelně uvěřejněno  oznámení o 
záměru obce, o případném  prodeji bude rozhodnuto na nejbližším veřejném zasedání OZ. 
Zodpovídá starosta obce. 

 
VI. OZ schvaluje jmenování pana Jiřího Němce, bytem Miletiče čp.8 do   funkce člena 

kontrolního výboru s platností od následujícího dne po ukončení dnešního zasedání, od 
stejného data se ukončuje dosavadní činnost člena kontrolního výboru současný 
místostarosta obce Jan Bečvář.  

 
VII.  OZ Obce Dlažov schvaluje:  
        1. předložení projektu: „Turistická rozhledna Dlažov do ROP NUTS II JZ, prioritní osy 3 – 

Rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na 
základě výzvy ROPu NUTS II JZ k předkládání žádostí 

         2. realizaci projektu „ Turistická rozhledna Dlažov“ 
         3. předfinancování projektu „Turistická rozhledna Dlažov“ v celkové výši 3.835,- tis. Kč 

z rozpočtu obce 
         4. kofinancování projektu „Turistická rozhledna Dlažov“ v celkové výši max. 575,4tis. Kč 

z rozpočtu Obce Dlažov 
 
VIII. OZ bere na vědomí zprávu starosty o realizaci obnovy kaple a schvaluje nasvícení stavby 

kaple v Mileticích , které je nad rámec schváleného projektu. 
 
IX.  Připomínky zastupitelů a občanů vznesené na zasedání OZ budou   projednány v orgánech 

obce. 
 
          Po projednání všech 9 bodů usnesení hlasovalo všech 6 členů OZ.  
Nikdo nebyl proti , nikdo se nezdržel hlasování. 
 
 
 
 
 

  -----------------------------                                               ---------------------------- 
            Starosta v.r.                                                            Místostarosta v.r. 


