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Usnesení č.18/2014 
 

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

konalo v pátek 6.6.2014 ve společenské místnosti hasičské zbrojnice Miletice. 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

 

 

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

 

II. OZ Schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 

2013 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

za rok  2013, a to bez výhrad. 

 

III. OZ schvaluje roční účetní závěrku obce za  rok 2013. 

 

IV. OZ schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace – Mateřské 

školky Dlažov za rok 2013. 

 

V. OZ schvaluje Rozpočtové změny na rok 2014 č.III. 

 

VI. OZ schvaluje OZV č.01/2014 - o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu s účinností od 1.1.2015. 

 

VII. OZ schvaluje OZV č.02/2014 - o místních poplatcích s účinností 15 dní 

po její vyhlášení. 

 

VIII. OZ schvaluje předloženou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. se sídlem v Praze. 

 

IX. OZ schvaluje dodavatele na provedení opravy povrchu MK Miletice od 

kaple ke Kotlanům Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo 

s vybraným uchazečem – Silnice a.s., Klatovy, a ručí za dodržení cenové 

nabídky. 

 

X. OZ schvaluje proplatit stavební materiál ve výši 13.000,- Kč 

s podmínkou, že budou provedeny bezplatně práce na údržbě objektu 

hasičské zbrojnice , která je v nájmu SDH Buková. 

 

XI. OZ schvaluje předloženou žádost starosty SDH Soustov, z rozpočtu bude 

poskytnuto 200.000,- Kč na stavební materiál přístavby hasičské 

zbrojnice, starosta obce zajistí legislativní povolení přístavby. 
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XII. OZ schvaluje předložený návrh dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu 

zemědělských pozemků uzavřený oběma stranami ze dne 2.1.2012. 

K podpisu smlouvy se pověřuje starosta obce. 

 

XIII. OZ schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene pro pokládku zemního kabele NN na pozemku p.č. 599/3 

v k.ú.Dlažov ve prospěch budoucího oprávněného,tj.ČEZ Distribuce, 

a.s. se sídlem v Děčíně. 

 

XIV. OZ schvaluje záměr prodeje části p.p.č.1/1v k.ú. Mileticích u Dlažova – 

další  postup při prodeji pozemku bude odpovídat předepsaným 

způsobem - cena za m2 se nemění ( dosud je ve výši 50,-Kč). 

 

XV. Připomínky zastupitelů a občanů vznesené na zasedání OZ budou   

projednány v orgánech obce. 

 

  

          Po projednání všech 15 bodů usnesení hlasovalo všech 7 přítomných 

členů OZ.  

Nikdo nebyl proti , nikdo se nezdržel hlasování. 

 

 

 

 

 

 

 

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

         Starosta  v.r.                                                           Místostarosta v.r. 
 


