USNESENÍ
z jednání zastupitelstva obce Dyje č. 2/2022
konaného ve čtvrtek dne 24.02.2022 v 17:00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.
obecdyje@volny.cz, tel. 515234410, www.obec-dyje.cz

Dne 25.02.2022

Usnesení číslo:
č. 1/2/2022 – ZO schvaluje program jednání a rozšíření programu jednání o bod č. 18.
č. 2/2/2022 – ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 2/2022 pana Dubu a pana Kúřila.
č.3/2/2022 – ZO schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor kiosku s pergolou na fotbalovém hřišti na
p.č. KN 2148 k.ú. Dyje mezi Obcí Dyje a paní ……………………, bytem ……………… na dobu 10 let,
za nájemné ve výši 500,- Kč/měs., v sezoně duben – říjen.
č. 4/2/2022 – ZO schvaluje revokaci bodu č. 10 a usnesení č. 10/11/2021 ze dne 25.11.2021– Dodatek č.2
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – Hostinec Na Růžku.
č. 5/2/2022 – ZO schvaluje záměr obce pronájem nebytových prostor – Hostinec Na Růžku na dobu
určitou na 10 let, nájemné 2.000 Kč/měs., úhrada za spotřebované energie.
č. 6/2/2022 – ZO schvaluje zařazení žádosti do Změny č.2 ÚP Dyje.
č. 7/2/2022 – ZO schvaluje výši finančního příspěvku 10. tis. Kč formou daru na podporu činnosti Klubu
vojenské historie bunkr Úžlabina pro rok 2022.
č. 8/2/2022 – ZO bere na vědomí informaci o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2021.
č. 9/2/2022 – ZO schvaluje stav Inventarizace majetku, pohledávek a závazků ke dni 31.12.2021.
č. 10/2/2022 – ZO bere na vědomí informaci a schvaluje, že obec uhradila Městu Znojmo částku 24.000 Kč
za projednání přestupků za rok 2021 v rámci uzavřené Veřejnoprávní smlouvy s Městem Znojmem.
č. 11/2/2022 – ZO bere na vědomí Zprávu o vyhodnocení dohody o spolupráci s Policií ČR o
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2021 v obci Dyje.
č. 12/2/2022 – ZO bere na vědomí informaci o uzavírce komunikace p.č. KN 2181 k.ú.Dyje z důvodu
položení sítí pro novostavbu RD Ing. Mičková (cesta ke hřbitovu).
č. 13/2/2022 – ZO bere na vědomí informaci o objízdné trase přes obec Dyji z důvodu uzavírky

silnice I/53 Znojmo – Lechovice.
č. 14/2/2022 – ZO bere na vědomí aktuální nabídku na projektové a inženýrské činnosti na akci „Dyje
rekonstrukce vodovodu“ a schvaluje vypracování PD pro společné územní a stavební řízení cena 390.000
Kč, vyřízení územního a stavebního povolení vč. nutných dokladů cena 65.000,- Kč, vypracování PD pro
provedení stavby 325.000,- Kč, ceny bez DPH.
č. 15/2/2022 – ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z PRV JMK dotační titul č. 1 na čekárnu na
zastávkách hromadné dopravy a dotační titul č. 5 Výdaje na vybavení knihoven.
č. 16/2/2022 – ZO bere na vědomí informaci o zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.
č. 17/2/2022 – ZO schvaluje stavební úpravy objektu „zámeček“ dle předložené dokumentace od Ing.
Pánkové Kopecké na p.č. KN 20 k.ú.Dyje.
č. 18/2/2022 – ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejneru na oděvy s
firmou TextilEco a.s.
Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy ZO.
Svatopluk K ú ř i l
místostarosta obce

Vyvěšeno:
Sňato:

25.02.2022

David M a t o u š e k
starosta obce

Vyvěšeno elektronicky
od 25.02.2022 do 24.03.2022

