Obec Dyje

Dyje 128
669 02 Znojmo

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

Dne, 18.11.2021

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve čtvrtek dne 25.11.2021 v 17.00 hodin
v budově Obecního úřadu Dyje.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1) Schválit program jednání.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.10.2021.
3) Ověřovatelé zápisu.
4) Projednat v ZO částku 500,- Kč na osobu pro naše občany-jubilanty 60. let, 70. let, 75. let, od 80 roků
každý rok a od 90 let dárkový koš.
5) Schválit v ZO „pravidla Rozpočtového provizoria na rok 2022“, od 1.1.2022 do schválení Rozpočtu obce
Dyje na rok 2022.
6) Žádost obce na Úřad práce ve Znojmě o jednoho pracovníka na VPP v roce 2022.
7) Projednat a schválit v ZO uzavření Dohody o provedení práce mezi Obcí Dyje a panem Martinem Dubou,
bytem ……………., na montáž a demontáž vánočních ozdob na sloupy VO a vánoční výzdobu před OÚ.
8) Starosta obce ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o
inventarizaci majetku a závazků, v platném znění a Směrnici 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 2021.
9) Schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2021-nar., o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě
v obci Dyje.
10) Schválit v ZO Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Dyje a panem
………………………, bytem …………. Jedná se o dobu pronájmu hospody na dobu určitou, na 10 let.
11) Žádost Města Znojma, zastoupené starostou Ing. Jakubem Malačkou, o projednání finančního příspěvku
obce ve výši 24.594,- Kč do rozpočtu města Znojma na spolufinancování sociálních služeb ORP
ZNOJMO pro rok 2022.
12) Projednat a schválit v ZO Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK uzavřený mezi
Jihomoravským krajem, zastoupený Ing. Jiřím Crhou a Obcí Dyje, na finanční příspěvek 100,- Kč/na
obyvatele pro dopravní obslužnost v rámci IDS JMK v roce 2022.
13) Žádost paní ………………….., bytem ………………, o pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. KN
232/2 k.ú.Dyje, který je v jejím osobním vlastnictví.
14) Schválit v ZO úhradu částky 437.581,40 Kč, fa č. 21011503 firmě ZMES, s.r.o. Třebíč za rozšíření VO
pod kostelem.
15) Projednat a schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku obce Dyje č. 1/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
16) Projednat a schválit v ZO sazebník úhrad právnických a podnikajících fyzických osob zapojených do
obecního systému odpadového hospodářství.
17) Projednat a schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku obce Dyje č. 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.
18) Schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2021-nar., o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě
v obci Dyje.
19) Informace ZO o Usnesení MěÚ Znojmo, odboru dopravy, o zastavení řízení „Cyklostezka směr
Tasovice“.
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