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     OBEC DYJE  
ZASTUPITELSTVO OBCE 

 Z Á P I S 
 

z jednání Zastupitelstva obce Dyje č. 10/2022 

konaného dne 24. listopadu 2022 od 17.00 hod. v budově Obecního úřadu Dyje 
 

Jednání Zastupitelstva obce Dyje bylo zahájeno v 17.00 hod. a starosta obce přivítal přítomné členy ZO, 

zapisovatelku a hosty.  
 

Technický bod 
Starosta obce konstatoval, že informace o jednání ZO č. 10/2022 byla zveřejněna na úřední desce Obecního 

úřadu v Dyji i na internetové úřední desce obce a to od 16.11.2022 do 25.11.2022. 

Dále uvedl přítomnost 7 členů ZO, omluveni:  --, a že zastupitelstvo je usnášeníschopné (presenční listina – 

viz příloha č. 1).  

Zapisovatelkou jednání byla určena paní Ivona Bětíková. 

Starosta dále konstatoval, že zápis z jednání ZO ze dne 3.11.2022 byl ověřen a proti usnesení č. 1 až 13 

nebylo vzneseno žádných písemných připomínek. Ústní připomínky rovněž nebyly na jednání ZO 

předneseny. 
 

Jednání: 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Určení ověřovatelů zápisu 

3. Schválit pokladní limit na hotovost v pokladně od 1.1.2023 

4. Projednat hodnotu daru pro občany jubilanty – věk 60., 70., 75. let, 80. let a výše každý rok, od 90. let 

dárkový koš 

5. Schválit pravidla Rozpočtového provizoria na rok 2023, platné od 1.1.2023 do schválení Rozpočtu 

obce na rok 2023 

6. Schválit pověření starosty obce pro spolupráci s úřadem územního plánování MěÚ Znojmo při pořízení 

předmětné plánovací dokumentace (§ 6 odst. 5, písm. f) stavebního zákona) v rámci Změny č. 2 

územního plánu Dyje 

7. Starosta obce ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., p účetnictví, a prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o 

inventarizaci majetku a závazků, v platném znění, dále dle Směrnice o organizaci a způsobu provedení 

inventarizace majetku a závazků obce stanovuje Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku 

a závazků obce Dyje za rok 2022 

8. Schválit Veřejnoprávní smlouvu č. 9/2022-nar., o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v 

obci Dyje 

9. Schválit sazebník úhrad fyzických a právnických osob zapojených do obecního systému odpadového 

hospodářství na rok 2023 

10. Schválit Rozpočtové opatření č. 5/2022 

11. Přehled kulturních a společenských akcí v obci Dyje na rok 2023 

12. Schválit vyřazení pozemku p.č. KN 2301/2 k.ú.Dyje, o výměře 25 m2 (část pozemku p.č. KN 2103 

k.ú.Dyje na LV 10001), z důvodu prodeje EG.D, a.s. Brno 

Rozšíření programu jednání o bod č.: 

13. Žádost spolku Matky v běhu, se sídlem Práče 205, zastoupený ………………., o podporu a sponzorský 

dar na sportovní akci „Tříkrálový běh pro Stelinku“ pořádanou dne 7.1.2023 na fotbalovém hřišti FK 

Práče u Znojma 

14. Žádost Spolku zahrádkářů obce Dyje – Za mostem, se sídlem Jugoslávká 1698/6, Znojmo, zastoupený 

panem …………, tajemníkem spolku, o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč k dofinancování výměny 

čerpadel a nádrží pro čerpání vody z řeky Dyje na zahrady 

Různé 
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JEDNÁNÍ: 

k bodu 1) 

starosta navrhl rozšíření programu jednání o bod č. 13, 14 a přečetl žádost v bodu 13 a v bodu 14. 

Návrh usnesení č. 1: ZO schvaluje program jednání, schvaluje rozšíření programu jednání o bod č. 13, 14 

 

Hlasování č. 1:  pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen. 

k bodu 2) 

Starosta podal návrh na ověřovatele zápisu: paní Lenka Plešková, paní Ing Eva Komárková  

Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 10/2022 paní Lenku Pleškovou, 

paní Ing. Evu Komárkovou 

 

Hlasování č. 2:   pro  6  proti 0  zdržel se 1 jmenovitě: Ing. Komárková 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 3) 

Schválit pokladní limit na hotovost v pokladně od 1.1.2023 
Starosta navrhl pokladní limit pro hotovost v pokladně: od 1.1 do 31.12. ve výši 50. tis. Kč, v souvislosti se 

zdražováním zboží, potravin je původní limit pro nákupy nedostačující. 

Návrh usnesení č. 3:  ZO schvaluje pokladní limit pro hotovost v pokladně od 1. ledna 2023  

ve výši 50. tis. Kč 

 

Hlasování č. 3:  pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

k bodu 4) 

Projednat hodnotu daru pro občany jubilanty – věk 60., 70., 75. let, 80. let a výše každý 

rok, od 90. let dárkový koš 
Celkem v r. 2023 je 38 jubileí, 1 jubilant 90. let paní ………….. – nejstarší občanka v Dyji. Výše daru 

600,- Kč, dárkový koš v hodnotě 1.200,- Kč 

Návrh usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schválilo hodnotu daru ve výši 600,- Kč pro občany jubilanty – 

věk 60.,70., 75. let,80. let a výše každý rok, od 90. let dárkový koš v ceně 1200,- Kč 

 

Hlasování č. 4:  pro 7 proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

k bodu 5) 

Schválit pravidla Rozpočtového provizoria na rok 2023, platné od 1.1.2023 do 

schválení Rozpočtu obce na rok 2023 
Zastupitelé obdrželi návrh pravidel Rozpočtového provizoria spolu s pozvánkou. Rozpočtové příjmy a 

výdaje uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu Obce Dyje po jeho 

schválení a jsou spojené s chodem obecního úřadu a obce, včetně úhrad závazků z faktur a uzavřených 

smluvních vztahů v tomto období. 

Návrh usnesení č. 5:  ZO schvaluje pravidla Rozpočtového provizoria na rok 2023, platné od 1.1.2023 do 

schválení Rozpočtu obce na rok 2023 

Hlasování č. 5:   pro 7 proti 0  zdržel se 0     

Návrh usnesení byl schválen. 

 

k bodu 6) 

Schválit pověření starosty obce pro spolupráci s úřadem územního plánování MěÚ 

Znojmo při pořízení předmětné plánovací dokumentace (§ 6 odst. 5, písm. f) 

stavebního zákona) v rámci Změny č. 2 územního plánu Dyje 
Z důvodu složení nového zastupitelstva je potřeba znovu odsouhlasit pověření starosty obce pro pořízení 

Změny č. 2 ÚP Dyje, která je rozpracovaná. 

 



3 

 

Návrh usnesení č. 6: ZO schvaluje pověření starosty obce pana Davida Matouška pro spolupráci s 

úřadem územního plánování MěÚ Znojmo při pořízení předmětné plánovací 

dokumentace (§ 6 odst. 5, písm. f) stavebního zákona) v rámci Změny č. 2 

územního plánu Dyje 

 

Hlasování č. 6:        pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 7) 

Starosta obce ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., p účetnictví, a prováděcí vyhlášky č. 

270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění, dále dle Směrnice o 

organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků obce stanovuje Plán 

inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje za rok 2022 
Zastupitelé obdrželi seznam složení inventárních komisí 1 až 4 (IK), ústřední inventarizační komise (UIK) a 

likvidační komise (LK) spolu s pozvánkou. Proškolení všech členů komisí se uskuteční ve čtvrtek 15.12.2022 

v 16:30 hodin na OÚ. Periodická inventura majetku a závazků bude zahájena dne 2.1.2023 a ukončena dne 

25.1.2023. Inventarizační zpráva bude zpracována do 3. února 2023 a předána starostovi. 

Návrh usnesení č. 7: ZO schvaluje organizaci a způsob provedení inventarizace majetku a závazků obce, 

včetně Plánu inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje 

za rok 2022 

 

Hlasování č. 7:        pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 8) 

Schválit Veřejnoprávní smlouvu č. 9/2022-nar., o poskytnutí individuální dotace na 

narozené dítě v obci Dyje  
Žadatelka paní ……….., bytem …….. je matkou dítě ………, nar. ……….. Doložené doklady rodný list. 

Kontrolní výbor souhlasí s proplacením částky 5.000,- Kč. 

Návrh usnesení č. 8: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 9/2022-nar., o poskytnutí individuální 

dotace na narozené dítě v obci Dyje, částku 5.000 Kč 

 

Hlasování č. 8:        pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 9) 

Schválit sazebník úhrad fyzických a právnických osob zapojených do obecního 

systému odpadového hospodářství na rok 2023 
Zastupitelé obdrželi návrh sazebníku spolu s pozvánkou, ve kterém jsou navrženy stejné sazby, jak v roce  

2022. Sazebník bude platný od 1.1.2023.  

Návrh usnesení č. 9: ZO schvaluje sazebník úhrad fyzických a právnických osob zapojených do obecního 

systému odpadového hospodářství na rok 2023 

 

Hlasování č. 9:        pro 7  proti 0   zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 10) 

Schválit Rozpočtové opatření č. 5/2022 
Důvodová zpráva: v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných 

ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi Ukazateli). Účetní obce podrobněji seznámila 

s rozpočtovým opatřením, kterým se zvyšují příjmy o 9.400 Kč a stejně i výdaje o 9.400 Kč, financování je 

0 Kč. Rozpočtové opatření č. 5/2022 je přílohou k zápisu. 

Návrh usnesení č. 10: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2022 

 

Hlasování č. 10:        pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  
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k bodu 11) 

Přehled kulturních a společenských akcí v obci Dyje na rok 2023 
Zpracovala Mgr. Petra Hřebíčková, zaslala všem zastupitelům elektronicky 
 

Usnesení č. 11: ZO bere na vědomí přehled kulturních a společenských akcí v obci Dyje na rok 2023 

 

 

k bodu 12) 

Schválit vyřazení pozemku p.č. KN 2301/2 k.ú.Dyje, o výměře 25 m2 (část pozemku 

p.č. KN 2103 k.ú.Dyje na LV 10001), z důvodu prodeje EG.D, a.s. Brno 
Jedná se o prodaný pozemek pro trafostanici lokality GREEN resort. Návrh na vklad vložen do KN dne  

14.11.2022. 

Návrh usnesení č. 12: ZO schvaluje vyřazení pozemku p.č. KN 2301/2 k.ú.Dyje, o výměře 25 m2 (část 

pozemku p.č. KN 2103 k.ú.Dyje na LV 10001), z důvodu prodeje EG.D, a.s. Brno 

 

Hlasování č. 12:        pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 13) 

Žádost spolku Matky v běhu, se sídlem Práče 205, zastoupený panem 

……………………….., o podporu a sponzorský dar na sportovní akci „Tříkrálový běh 

pro Stelinku“ pořádanou dne 7.1.2023 na fotbalovém hřišti FK Práče u Znojma 

připravovaná sportovní akce pro Stelinku, která trpí dětskou mozkovou obrnou s těžkou psychomotorickou 

retardací a spastickou diparézou. Výtěžek bude věnován …………… z obce Dyje. 

 

Usnesení č. 13: ZO bere na vědomí žádost spolku Matky v běhu, se sídlem Práče 205, zastoupený 

panem …………….., o podporu a sponzorský dar na sportovní akci „Tříkrálový běh 

pro Stelinku“ pořádanou dne 7.1.2023 na fotbalovém hřišti FK Práče u Znojma 

 

k bodu 14) 

Žádost Spolku zahrádkářů obce Dyje – Za mostem, se sídlem Jugoslávská 1698/6, 

Znojmo, zastoupený panem ………………, tajemníkem spolku, o poskytnutí dotace 

ve výši 50.000 Kč k dofinancování výměny čerpadel a nádrží pro čerpání vody z řeky 

Dyje na zahrady 
Starosta přečetl žádost spolku zahrádkářů. Jedná se o čerpačku v řece Dyji na p.č. KN 300/2, ve vlastnictví 

Povodí Moravy, s.p. a spolek má s Povodím uzavřenou smlouvu o zřízení služebnosti na p.č. KN 300/2 

k.ú.Dyje pro čerpání vody z řeky na zahrady za mostem. 

 

Usnesení č. 14: ZO bere na vědomí žádost Spolku zahrádkářů obce Dyje – Za mostem, se sídlem 

Jugoslávská 1698/6, Znojmo, zastoupený panem …………………, tajemníkem 

spolku a k dalšímu řešení žádá spolek o více informací 

 

Různé:   
Starosta informoval zastupitelstvo: 

- v neděli 27.11.2022 v 17 hodin proběhne před OÚ Dyje rozsvěcování vánočního stromečku a vánoční 

burza. 

- pan Dvořák předseda představenstva společnosti ATLANTA Logistic a.s. Dyje 75, předložil restaurátorský 

záměr a informace ke kamenné boží muce „Boží muka se slepou lucernou“, která se nachází v polích severně 

nad obcí Dyje u zaniklé komunikace směrem na Znojmo, za areálem ATLANTY Logistic (objektem hal), 

s dotazem, jestli by se obec podílela na uvedeném záměru, včetně úpravy polní cesty s osázením stromů? 

-  neděli 11.12.2022 se v 16 hodin uskuteční Vánoční koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého v Dyji. 

- projekt na rekonstrukci vodovodního řádu v Dyji bude realizován až v roce 2023, kde projektantem je pan 

Ing. Žižka z Vodárenské akciové společnosti Znojmo. 

- starosta stanovil počet členů OVK, a to 5, jmenoval zapisovatele p. Ivonu Bětíkovou, pracovníka obecního 

úřadu. Volba prezidenta proběhne ve dnech 13. a 14. ledna 2023, případné II. kolo bude 27. a 28. ledna 2023. 

- za nákup a dovoz posypového materiálu pro zimní údržbu obec zaplatila 7.111,- Kč. 
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- smlouva o dílo č. 1/2022 se zhotovitelem Tritius Solutions a.s., se sídlem Vodní 258/13, Brno na knihovní 

systému Tritius do 5. tis. svazků, zakoupení licence v hodnotě 18.150,- Kč vč. DPH, roční udržovací poplatek 

1.815,- Kč s DPH. Knihovní systém je pro místní knihovnu. ZO schvaluje uzavření smlouvy a zakoupení 

licence. 

 

Příští zasedání je plánováno na čtvrtek 15. prosince 2022 v 17:00 hodin 

Jednání ukončeno v 18:35 hod. 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne:  2.12.2022   

 

 

Zapsala a vyhotovila:  Ivona Bětíková  ………………………….. 

 

 

Zápis ověřili:    Lenka Plešková  …………………………… 

  

 

Ing. Eva Komárková …………………………… 

    

 

 Starosta obce:   David Matoušek …………………………… 


