Pozvánka
na jednání Zastupitelstva obce Dyje č. 3/2022
konané dne 31. března 2022 od 17.00 hod. v budově Obecního úřadu Dyje
tel. 51234410, e-mail: obecdyje@volny.cz

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválit v ZO Střednědobý výhled obce na rok 2023, 2024, 2025
4. Projednat a schválit v ZO Rozpočet obce na rok 2022
5. Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a KVH Dyje – Bunkr
Úžlabina
6. Schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a paní ………………… .
7. Schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou
s Římskokatolickou farností Dyje na opravu kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji
v roce 2022
8. Schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou s TJ
SOKOL Dyje, z.s. na provozní činnost fotbalového klubu v roce 2022
9. Schválit v ZO Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Dyje
a panem ……………….., IČ …………….na pronájem hospody Hostinec Na Růžku
k 31.3.2022
10. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o nájmu nebytových prostor hospody Hostinec Na
Růžku, Dyje č.p. 31 uzavřenou mezi Obcí Dyje a panem …………………., IČ
………………… na dobu určitou, od 1.4.2022 do 31.12.2031
11. Žádost paní …………………….., bytem Dyje ……………., o změnu Územní plánu
Dyje na pozemku p.č. KN 2270 k.ú.Dyje, který je v jejím vlastnictví
12. Žádost paní …………………, bytem Dyje ……….. a pana …………………, bytem
………………………., Znojmo o souhlas se stavebním záměrem stavby rekreačního
objektu pro vydání stavebního povolení.
13. Schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2022-nar., o poskytnutí individuální dotace
na narozené dítě v obci Dyje
14. Schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2022-pohř., o poskytnutí individuální dotace
na pohřeb občana v obci Dyje
15. Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s., o poskytnutí finančního příspěvku
3.000 Kč na provoz dětské krizové linky
16. Informace likvidační komise pro ZO o vyřazení z evidence majetku drobný dlouhodobý
majetek bývalá MŠ v celkové výši 26.766,80 Kč, z důvodu nefunkčnosti
17. Informace likvidační komise o vyřazení z evidence majetku drobný dlouhodobý
majetek bývalá ŠJ v celkové výši 22.201,00 Kč, z důvodu nefunkčnosti
18. Různé
V Dyji dne 24. března 2022
David Matoušek
starosta obce Dyje
Na elektronické a úřední desce
Vyvěšeno dne: 24.03.2022

Sejmuto dne:

