Obec Dyje

Dyje 128
669 02 Znojmo

tel/fax: 515234410
e-mail: obecdyje@volny.cz

V Dyji, 17.12.2021

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 16.12.2021 v 17:00 hodin
na Obecním úřadě v Dyji.
Usnesení ZO číslo:
č. 1/12/II/2021 - Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření
programu jednání o bod č. 9, 10, 11.
č. 2/12/II/2021 – Schválilo ověřovatele zápisu: paní Ing. Komárkovou, paní Vodákovou.
č. 3/12/II/2021 - Usnesení ze zasedání ze dne 25.11.2021 bylo č. 1-21 bez připomínek, ze
zasedání ze dne 6.12.2021 bylo č. 1-4 bez připomínek.
č. 4/12/II/2021 - Schválilo záměr pronájmu kiosku na fotbalovém hřišti na p.č. KN 2148
k.ú.Dyje na dobu 10 let za podmínek, které jsou zveřejněny spolu se záměrem pronájmu.
č. 5/12/II/2021 - Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence drobného dlouhodobého
hmotného majetku mobilní telefon NOKIA 230, inv.č. DDHM/160.
č. 6/12/II/2021 - Jednohlasně schválilo pravomoc pro starostu obce Davida Matouška pro
volební období roku 2021-2022, aby v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, mohl tam, kde není rada obce, provádět Rozpočtové
opatření a schvalovat rozpočtové úpravy v plném rozsahu během roku, aby byl zajištěn
plynulý chod obce a obecního úřadu. Na zasedání zastupitelstva obce je následně dal
zastupitelstvu na vědomí.
č. 7/12/II/2021 - Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2021.
č. 8/12/II/2021 - Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně provedeném vkladu
pozemků v k.ú.Dyje do Katastru nemovitostí na základě Smlouvy darovací č. JMK
073351/21/OM a č. JMK073341/21/OM mezi Jihomoravským krajem a Obcí Dyje.
č. 9/12/II/2021 – Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2021-pohř., o
poskytnutí individuální dotace na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Dyje ve výši
5.000,- Kč.
č. 10/12/II/2021 – Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně informace likvidační
komise o vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 156/3 k.ú.Dyje, o výměře 9 m2 a
p.č. KN 567/12, o výměře 38 m2 (ten vznikl zaměřením z p.č. KN 567/8) vše kultura
ostatní plocha k.ú.Dyje, na základě darovací smlouvy č. JMK 073341/21/OM s
Jihomoravským krajem.
č. 11/12/II/2021 – Jednohlasně schválilo úhradu fa č. 21011705 ve výši 30.250,- Kč s DPH
za opravu vedení VO a fa č.21011704 ve výši 8.536,55 Kč s DPH za výměnu lampy u RD
čp. 64, firmě ZMES, s.r.o. Třebíč.
Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy ZO.
Svatopluk K ú ř i l
místostarosta obce

Vyvěšeno:
Sňato:

17.12.2021

David M a t o u š e k
starosta obce

Vyvěšeno elektronicky
od 17.12.2021 do 21.01.2022

