
    U S N E S E N Í   

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dyje 
 konaného v úterý dne 18.10.2022 v 18:00 hodin na Obecním úřadě v Dyji 

obecdyje@volny.cz, tel. 515234410, www.obec-dyje.cz                                                   
 

Usnesení č. 1: 
Zastupitelstvo obce Dyje určuje ověřovateli zápisu p. Evu Selingerovou a p. Martina Dubu 
a zapisovatelem p. Ivonu Bětíkovou.     
Usnesení č. 2:  
Zastupitelstvo obce Dyje schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
1) Volba starosty a místostarosty  

a) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 
písm. a/ zákona o obcích) 

b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
c) volba starosty 
d) volba místostarosty 

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
d) volba členů finančního výboru 
e) volba členů kontrolního výboru 

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 
zákona o obcích)        

a rozšíření programu o bod 
4) Zřízení kulturního výboru 

a) určení počtu členů kulturního výboru 
b) volba předsedy kulturního výboru 
c) volba členů kulturního výboru 

5) Diskuse 
Usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce Dyje určuje tuto funkci, pro kterou bude člen zastupitelstva obce uvolněn: 
starosta obce od 1.ledna 2023 
Usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce Dyje volí starostou obce Dyje p. Davida Matouška 
Usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce Dyje volí místostarostou obce Dyje p. Lenku Pleškovou 
Usnesení č. 6: 
Zastupitelstvo obce Dyje schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru. Oba výbory budou 
tříčlenné 
Usnesení č. 7: 
Zastupitelstvo obce Dyje volí předsedou finančního výboru p. Ing. Evu Komárkovou 
Usnesení č. 8: 
Zastupitelstvo obce Dyje volí předsedou kontrolního výboru p. Evu Selingerovou 
Usnesení č. 9: 
Zastupitelstvo obce Dyje volí členy finančního výboru p. Jana Selingera, p. Olgu Břouškovou 
Usnesení č. 10: 
Zastupitelstvo obce Dyje volí členy kontrolního výboru p. Matěje Rapoucha, p. Martina Dubu 
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Usnesení č. 11: 
Zastupitelstvo obce Dyje stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 
obce ve výši 1.448 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2022 a v případě 
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil 
Usnesení č. 12: 
Zastupitelstvo obce Dyje stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena 
zastupitelstva obce ve výši 28.946 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do 
funkce starosty, a to po dobu funkce neuvolněné, tj.  do 31.12.2022 
Usnesení č. 13: 
Zastupitelstvo obce Dyje stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena 
zastupitelstva obce ve výši 11.000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2022 
Usnesení č. 14: 
Zastupitelstvo obce Dyje stanoví odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva obce za výkon 
funkce předsedy výboru ve výši 2.894 Kč za měsíc a člena výboru ve výši 2.412 Kč za měsíc. 
Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2022 
Usnesení č. 15: 
Zastupitelstvo obce Dyje v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu 
několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon 
funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna 
Usnesení č. 16: 
Zastupitelstvo obce Dyje schvaluje zřízení kulturního výboru, který bude tříčlenný 
Usnesení č. 17: 
Zastupitelstvo obce Dyje volí předsedou kulturního výboru p. Mgr. Petru Hřebíčkovou 
Usnesení č. 18: 
Zastupitelstvo obce Dyje volí členy kulturního výboru p. Jiřího Hřebíčka, p. Evu Dabergerovou 
 

V Dyji, dne 20.10.2022 

 

Ověřovatelé zápisu:   

Eva Selingerová …………………………………….     

Martin Duba  …………………………………….. 

 

          David Matoušek 
             starosta obce 

 

 

 

Vyvěšeno:     20.10.2022              Vyvěšeno elektronicky 
Sňato:                                              od 20.10.2022 do 04.11.2022 
 Lokalita 
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