Usnesení č.14/2013
ze zasedání obecního zastupitelstva (dále jen OZ) obce Dlažov, které se
konalo v pátek 21.6.2013 ve společenské místnosti hasičské zbrojnice Dlažov.
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
2012 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2012, a to bez výhrad.

IV. OZ schvaluje Rozpočtové změny na rok 2013 č.II.
V. OZ bere na vědomí výsledek hospodaření MŠ Dlažov, příspěvkové
organizace, za rok 2012 a zároveň souhlasí navýšit rozpočet ve výdajích o
částku 28.000,- Kč .
VI. OZ souhlasí s prodejem pozemku parc.č.598/3 v kat.území Dlažov za cenu
50,- Kč/m2 a zároveň souhlasí s odkoupením pozemku parc.č. 92/2
v kat.území tamtéž za stejnou cenu. K tomuto úkonu se pověřuje starosta
obce dle platných předepsaných postupů majetkových úkonů obce.
VII. OZ schvaluje odprodat pozemek parc.č. 45/2 v kat.území Dlažov s tím, že
bude postupováno v souladu s nakládáním veřejného majetku, za cenu
50,- Kč/m2. Realizací tohoto úkonu se pověřuje starosta obce.
VIII. OZ pro realizaci nového střešního pláště na objektu čp.17 v Dlažově
vybralo dodavatele fu. HUKO, Oldřich Kostifál , Plzeň. Uzavřením
dohody o provedení práce se pověřuje starosta obce.
IX.

OZ schvaluje vybavit objekt čp.2 v Mileticích novým plynovým
spotřebičem - kotlem, zajistí starosta obce do konce září 2013.

X.

OZ bere na vědomí skutečnost, že starosta obce nabere pracovní sílu jen
v případě, bude-li poskytnuta finanční dotace úřadem práce na vytvoření
pracovního místa pro 1 osobu na dobu určitou.

XI. OZ schvaluje darovat okrsku SDH Dlažov jednorázovou částku 10.000,Kč. Starosta obce zajistí a zrealizuje darovací smlouvu – termín do konce
června 2013
XII.

OZ schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí dotace
z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad včetně všech
jejich příloh na projekt stavby: Turistická rozhledna Dlažov.

XIII. OZ schvaluje doporučeného uchazeče o veřejnou zakázku na stavbu :
Turistická rozhledna Dlažov, je jím Teplotechna Ostrava, Šenovského
101/543, 716 12 Ostrava. Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvu o dílo
s vybraným uchazečem po uplynutí zákonných lhůt daných zákonem o
veřejných zakázkách.
XIV. OZ schvaluje přijetí finanční dotace z programu SOV Plzeňského kraje
pro rok 2013 a pověřuje starostu obce s podpisem smlouvy o poskytnutí
účelové dotace 155.000,- Kč na stavbu: Oprava povrchu MK DlažovDraha.
XV. OZ schvaluje dodavatele Silnice a.s.Klatovy na realizaci opravy povrchu
části místní komunikace Dlažov-Draha. Pověřuje starostu k nezbytným
úkonům (ohlášení prací k dopravnímu úřadu v Klatovech, sepsáním
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem).
XVI. OZ bere na vědomí a souhlasí s podaným návrhem pověřit dopsáním
zpětně kroniku obce Dlažov od roku 2008 do konce volebního období
paní Jitku Kodešovou ze Soustova.
XVII. Připomínky zastupitelů a občanů vznesené na zasedání OZ budou
projednány v orgánech obce.
Po projednání všech 17 bodů usnesení hlasovalo všech 6 přítomných
členů OZ.
Nikdo nebyl proti , nikdo se nezdržel hlasování.

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

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

