USNESENÍ
z jednání zastupitelstva obce Dyje č. 1/2022
konaného ve čtvrtek dne 27.01.2022 v 17:00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.
obecdyje@volny.cz, tel. 515234410, www.obec-dyje.cz

Dne 28.01.2022

Usnesení číslo:
č. 1/1/2022 – ZO schvaluje program jednání a rozšíření programu jednání o bod č. 15, 16, 17, 18.
č. 2/1/2022 – ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 1/2022 pana Česneka a paní Bc.
Pavlačkovou.
č.3/1/2022 – ZO schvaluje pronájem kiosku s pergolou na fotbalovém hřišti na p.č. KN 2148 k.ú. Dyje
paní ……………….., bytem ……………, na dobu 10 let, za nájemné ve výši 500,- Kč/měs. a pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy.
č. 4/1/2022 – ZO bere na vědomí vyřazení DDHM 2 ks nefunkčních monitorů z majetku obce.
č. 5/1/2022 – ZO schvaluje Dodatek č. 14 ke Směrnici o cestovních náhradách pro rok 2022.
č. 6/1/2022 – ZO schvaluje příjmy a výdaje za rok 2021.
č. 7/1/2022 – ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2022-pohř., o poskytnutí individuální dotace na
pohřeb občana v obci Dyje.
č. 8/1/2022 – ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2022-pohř., o poskytnutí individuální dotace na
pohřeb občana v obci Dyje.
č. 9/1/2022 – ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN001030069471/001-ELIS uzavíranou mezi Obcí Dyje (budoucí povinný) a EG.D, a.s. Brno (budoucí
oprávněná) ve věci stavby „Dyje_Green: příp. rozš. DS“.
č. 10/1/2022 – ZO dne 27.1.2022 neschválilo záměr prodeje pozemku p.č. KN 2521/9 k.ú.Dyje, o výměře
1805 m2, který je obecní.
č. 11/1/2022 – ZO bere na vědomí žádost paní ………………. za Asociaci žen Dyje a schvaluje finanční
příspěvek ve výši 10.000 Kč na sportovní vybavení k trampolínám, na dílničky ve výši 2. 000,- Kč na
dílničku ve formě nákupu materiálu a 5.000 Kč formou finančního daru na Den dětí a pověřuje starostu k
uzavření smluv.
č. 12/1/2022 – ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč na obnovu kulturní památky sv. Jana
Nepomuckého v Dyji, který bude poskytnut Římskokatolické farnosti Dyje formou dotace a pověřuje
starostu k uzavření smlouvy.
č. 13/1/2022 – ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 300.000,- Kč, který bude poskytnut spolku TJ
SOKOL Dyje, z.s. formou dotace a pověřuje starostu k uzavření smlouvy.
č. 14/1/2022 – ZO schvaluje uložení plynovodního, vodovodního a kanalizačního potrubí v obecním
pozemku p.č. KN 29/1 k.ú.Dyje k objektu zámečku za podmínek, že pozemek bude uveden do původního
stavu – výkopy budou zpevněny betonovou vrstvou a na povrch položen asfaltobeton.
č. 15/1/2022 – ZO schvaluje smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství uzavíranou
mezi obcí a právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání (původce odpadu) o využití
obecního systému odpadového hospodářství.
č. 16/1/2022 – ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.1/2022-nar., o poskytnutí individuální dotace na
narozené dítě v obci Dyje.
č. 17/1/2022 – ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.2/2022-nar., o poskytnutí individuální dotace na
narozené dítě v obci Dyje.
č. 18/1/2022 – ZO schvaluje, že pan starosta David Matoušek bude spolupracovat s úřadem územního
plánování při pořízení předmětné územně plánovací dokumentace (§ 6 odst. 5, písm. f) stavebního zákona).
Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy ZO.
Svatopluk K ú ř i l
místostarosta obce
Vyvěšeno:
Sňato:

28.01.2022

David M a t o u š e k
starosta obce
Vyvěšeno elektronicky
od 28.01.2022 do 17.02.2022

