
 

Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz           
                                                                                                                                 V Dyji, 26.11.2021     

U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 25.11.2021 v 17:00 hodin 

na Obecním úřadě v Dyji. 

 

Usnesení ZO číslo: 

č. 1/11/2021 – Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu 

jednání o bod č. 20, 21.  

č. 2/11/2021 – Usnesení z minulého zasedání ze dne 27.10.2021 bylo č. 1 až 14 bez připomínek. 

č. 3/11/2021 – Schválilo ověřovatele zápisu: paní Ing. Komárkovou, pana Matouška. 

č. 4/11/2021 – Jednohlasně schválilo dar v hodnotě na osobu 500,- Kč pro naše občany-jubilanty a 

dárkový koš v hodnotě 1.000,- Kč pro občany 90.let a výše. 

č. 5/11/2021 – Jednohlasně schválilo pravidla Rozpočtového provizoria na rok 2022, od 1.1.2022 

do schválení Rozpočtu obce Dyje na rok 2022. 

č. 6/11/2021 – Jednohlasně schválilo jednoho pracovníka na VPP v roce 2022. 

č. 7/11/2021 – Schválilo uzavření Dohody o provedení práce mezi Obcí Dyje a panem Martinem 

Dubou, bytem …………………. za montáž a demontáž vánočních světelných ozdob na sloupy VO 

a vánoční výzdobu před obecním úřadem. 

č. 8/11/2021 – Jednohlasně schválilo vše k provedení inventarizace pro řádnou účetní závěrku k 

31.12.2021. 

č. 9/11/2021 – Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2021-nar., o poskytnutí 

individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje. 

č. 10/11/2021 – Jednohlasně schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi 

Obcí Dyje a panem ……………………., bytem …………….. Jedná se o dobu pronájmu hospody 

na dobu určitou, na 10 let. 

č. 11/11/2021 – Jednohlasně schválilo finanční příspěvek obce ve výši 24.594,- Kč do rozpočtu 

města Znojma na spolufinancování sociálních služeb ORP ZNOJMO pro rok 2022. 

č. 12/11/2021 – Jednohlasně schválilo Dodatek č.2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS 

JMK uzavřený mezi Jihomoravským krajem, zastoupený Ing. Jiřím Crhou a Obcí Dyje, na finanční 

příspěvek 100,- Kč/na obyvatele pro dopravní obslužnost v rámci IDS JMK v roce 2022. 

č. 13/11/2021 – Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. KN 232/2 

k.ú.Dyje. 

č. 14/11/2021 – Jednohlasně schválilo úhradu částky 437.581,40 Kč, fa č. 21011503 firmě ZMES, 

s.r.o. Třebíč za rozšíření VO pod kostelem. 

č. 15/11/2021 – Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Dyje č. 1/2021, o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství. 

č. 16/11/2021 – Jednohlasně schválilo sazebník úhrad právnických a podnikajících fyzických osob 

zapojených do obecního systému odpadového hospodářství. 

č. 17/11/2021 – Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Dyje č. 2/2021, o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

č. 18/11/2021 – Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2021-nar., o poskytnutí 

individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje. 

č. 19/11/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 19 ohledně Usnesení MěÚ Znojmo, odboru 

dopravy, o zastavení řízení „Cyklostezka směr Tasovice“. 

č. 20/11/2021 – Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence Hasičské zbrojnice DDHM: požární 

hadice 11 ks, objímky a kanystr, kalhoty PS II, bunda PS II vše po 9 ks, holeňová obuv 9 párů,  

z důvodu opotřebení a zastarání. 
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č. 21/11/2021 – Schválilo odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva pana Zdeňka Česneka ve 

výši 1.448,- Kč hrubého měsíčně dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Odměna bude 

poskytována ode dne přijetí usnesení. 

 

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy ZO.             

 

 

 

 
 

Svatopluk   K ú ř i l       starosta obce  

místostarosta obce 

v. z.  Svatopluk   K ú ř i l 

                                                   

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 26.11.2021             Elektronicky vyvěšeno od      26.11.2021 

                                  do    09.12.2021 

Sňato:    

 

 


