Obec Dyje

Dyje 128
669 02 Znojmo

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

Dne, 19.11.2020

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve čtvrtek dne 26.11.2020 v 17.00 hodin
v budově Obecního úřadu Dyje.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1) Schválit program.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.10.2020.
3) Ověřovatelé zápisu.
4) Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 400,- Kč pro naše občany jubilanty: 60. let, 70. let, 75.
let, od 80. let každý rok a od 90. let dárkový koš.
5) Schválit v ZO Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2021.
6) Žádost Správy železnic, státní organizace, se sídlem …………………, prostřednictvím OŘ
Brno, o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
7) Žádost obce na Úřad práce o jednoho pracovníka na VPP na rok 2021.
8) Projednat a schválit v ZO uzavření Dohody o provedení práce mezi Obcí Dyje a panem
……………………, bytem …………., na montáž a demontáž vánočních světelných ozdob na
sloupy VO a před OÚ.
9) Obec proplatila částku 9.916,- Kč, fa č. 105/020 za opravu 2 sekaček na sekání trávy firmě
Martin Piáček, …………………………..
10) Informace ZO, že obec proplatila 1.530,- Kč s DPH, fa č. 372020 firmě Petr Maňur, ………
………………………..
11) Informace ZO ohledně zapamátnění areálu zámečku v Dyji.
12) Odvoz velkoobjemového kontejneru ze hřbitova stál 4.166,65 Kč s DPH.
13) Žádost paní ……………………….., bytem ……………………………., o souhlas se stavbou
zahradní chaty s jímkou na pozemku p.č. KN 322/1 k.ú.Dyje, který je v mém osobním
vlastnictví, pro společné územní a stavební řízení.
14) Žádost stavební společnosti s.r.o. FACHKAS, …………………………., o souhlas se stavbou
bytového domu s napojením na inženýrské sítě na pozemku p.č. KN 2 k.ú.Dyje.
15) Obec objednala bezdotykový dávkovač na dezinfekci a uhradila částku 9.251,71 Kč, fa č.
20123726.
16) Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 2521/10 k.ú.Dyje,
o výměře 488 m2, kultura ostatní plocha-ostatní komunikace, který vznikl zaměřením
z pozemku p.č. KN 2521/1 k.ú.Dyje (na LV 10001), geometrický plán č. 971-165/2020,
z důvodu prodeje.
17) Starosta obce ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcí vyhlášky č.
270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění, a dále Směrnice o organizaci
a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků obce, stanovuje tento „Plán inventur
k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje za rok 2020“.
18) Odvoz 3 velkoobjemových kontejnerů domovního odpadu stál 21.536,38 Kč s DPH.
Jiří S t a n ě k
starosta obce
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