Obec Dyje

Dyje 128
669 02 Znojmo

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

Dne, 21.1.2021

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve čtvrtek dne 28.1.2021 v 17.00 hodin
v budově Obecního úřadu Dyje.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1) Schválit program.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 17.12.2020.
3) Ověřovatelé zápisu.
4) Schválit v ZO pokácení 1 stromu na obecním pozemku p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje u kapličky.
5) Projednat v ZO, že obec nechá zhotovit schody na půdu, madlo, zábradlí na OÚ.
6) Obec zabudovala zábranu ze tří kusů trubek před RD pana ……….., aby auta nevrážely do
antoníčku na plyn a elektriku.
7) Projednat v ZO žádost TJ SOKOL Dyje, z.s. o finanční příspěvek 300.000 Kč na činnost
fotbalového oddílu muži III. a IV. třídy a mladších žáků nebo starší přípravky v roce 2021.
8) Obec zakoupí jedno čerpadlo na čerpání splašků z plastové jímky pana Ďuriše, Dyje č.p. 145.
9) Obec zaplatila Ivanu Požárovi, bytem ……………. za prosince 2020 částku 10.150,- Kč, fa č.
1/2021 za pohotovost, pluhování, dovoz materiálu písek.
10) Obec osloví 5 firem na vybudování chodníku od RD pana ……………..., po chatu pana
………… na pozemku p.č. KN 27/1, 2282, 2244, 2245, 2247/1, 2247/2 a 2301 k.ú.Dyje.
11) Projednat v ZO, že obec zakoupí vánoční osvětlení na VO pro zbytek vesnice, tj. 26 ozdob.
12) Projednat v ZO, že obec nechá zhotovit osvětlení pro RD pod kostelem na pozemku p.č. KN
442/1 k.ú.Dyje.
13) Schválit v ZO Dodatek č. 13 ke Směrnici o cestovních náhradách s odkazem na Vyhlášku č.
589/2020 ze dne 21.12.2020, platný od 1.1.2021.
14) Žádost pana ……………………. a slečny ………………………, bytem ………….., podané
na Obecní úřad Dyje, jako příslušný silniční správní úřad, o vyjádření ke stavbě zděného plotu
na pozemku p.č. KN 431/4 k.ú.Dyje, který je v jejich vlastnictví a nachází se vedle veřejného
prostranství místní komunikace p.č. KN 442/1 k.ú.Dyje.
15) Žádost Římskokatolické farnosti Dyje se sídlem Tasovice 191, 671 25 o finanční příspěvek
z prostředků obce Dyje na obnovu nemovité kulturní památky Dyje, kostel sv. Jana
Nepomuckého (fasáda).
16) Informace ZO, že v roce 2021 se nebude provádět stavba „Cyklostezka Dyje směr Tasovice“.
17) Projednat v ZO, že obec Dyje v roce 2021 opraví místní komunikaci p.č. KN 2316, p.č. 2181
k.ú.Dyje - trasa hřbitov.
18) Projednat v ZO, že obec Dyje v roce 2021 opraví místní komunikaci p.č. KN 2544/1 k.ú.Dyje trasa od mostu napravo.
19) Informace ZO ohledně hospodaření obce za rok 2020 – příjmy, výdaje.
20) Obec musí vybudovat požární hydrant cca za 70. tis. Kč.
21) Schválit v ZO Smlouvu o nájmu hrobového místa pro místní hřbitov v Dyji.
22) Informace o provedeném Rozpočtovém opatření č. 5/2020 – pravomoc starosty.
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