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Usnesení č.17/2014 
 

 ze zasedání obecního zastupitelstva (dále jen OZ) obce Dlažov, které se 

konalo v úterý 11.3.2014 ve společenské místnosti hasičské zbrojnice Dlažov. 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

 

I. OZ bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru. 

 

 II.   OZ schvaluje Rozpočtové změny na rok 2014 č.I 

 

III. OZ bere na vědomí výsledek hospodaření MŠ Dlažov - příspěvkové 

organizace za rok 2013 a zároveň souhlasí s tím, aby kladný výsledek 

hospodaření byl rozdělen takto: do rezervního fondu uložit částku ve výši 

27.000,- Kč, do fondu odměn pak částku ve výši 965,62 Kč.  

 

IV.  OZ souhlasí s prodejem části pozemku parc.č.601/1 v kat.území Dlažov za 

cenu 50,- Kč/m2 . Geodetické oddělení pozemku zajistí žadatel o koupi, při 

zaměření bude přizván starosta obce, který se k tomuto úkonu  pověřuje. 

 

V.   OZ schvaluje plán investic a oprav na rok 2014- v uvedené podobě a 

s ponechání možnosti jejich změn v průběhu roku. 

 

VI. OZ schvaluje smlouvu o dílo, kterou podpisuje starosta obce se 

zhotovitelem nejlevnější cenové nabídky, tj.JIKELLSTAV s.r.o., Běhařov. 

 

 VII.  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 na  1 rok a 2 osoby na 3 

měsíce 

 

VIII. OZ obce Dlažov  schvaluje Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku 

obcí Kdyňsko dle  zákona o č.128/2000 Sb., o obcích. Zakladatelskými 

členy svazku jsou ……….. včetně Obce Dlažov. 

 

IX. OZ schvaluje se zpětnou platností podepsanou smlouvu s obecně 

prospěšnou společností Energie pod kontrolou ze dne 22.1.2014. 

 

X.   OZ schvaluje poskytnout jednorázově účelový finanční příspěvek ve výši 

29.000,-Kč na opravu hřbitovních chodníků ve Slavíkovicích, podpisem 

smlouvy se pověřuje starosta obce 
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XI.  Připomínky zastupitelů a občanů vznesené na zasedání OZ budou   

projednány v orgánech obce. 

          Po projednání všech 11 bodů usnesení hlasovalo všech 6 přítomných 

členů OZ.  

Nikdo nebyl proti , nikdo se nezdržel hlasování. 

 

 

 

-----------------------------                                               ---------------------------- 

       Starosta                                                                  Místostarosta 
 


