Pozvánka
na jednání Zastupitelstva obce Dyje č. 6/2022
konané dne 30. června 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 Smlouvu č. JMK076625/22/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje, účelové neinvestiční finanční podpory na realizaci akce
Vybavení místní knihovny v Dyji , z programu rozvoje venkova DT 5
4. Schválit Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje (dárce) a Oblastní charitou
Znojmo, Dolní Česká 1 (obdarovaný), na finanční dar ve výši 5.000 Kč
5. Projednat v ZO Smlouvu o dílo na stavbu Zastávkový přístřešek v Dyji uzavřenou mezi
Obcí Dyje (objednatel) a Urbania-jih, s.r.o. Přímětická 3659/70, Znojmo (zhotovitel),
cena za dílo je 139.130,70 Kč s DPH
6. Schválit Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2022-nar., o poskytnutí individuální dotace na
narozené dítě v obci Dyje
7. Projednat v ZO Smlouvu o dílo na zpracování Změny č. 2 Územního plánu Dyje
uzavřenou mezi Obcí Dyje (objednatel) a Ing.arch. Josefem Kolmanem, se sídlem
Znojemská 321, Dobšice, cena díla 140.000 Kč
8. Žádost stavebníka RDN Plus, s.r.o. Lebererova 467, Šanov, o vyjádření ke stavebním
úpravám objektů Z1, Z2, Z3 v areálu zámečku dle projektové dokumentace a v souladu
dle schválené územní studie, pro půdní vestavbu ve stávajícím zámečku, 9 bytových
jednotek a jednu provozovnu (smíšené zboží)
9. Žádost stavebníka RDN Plus, s.r.o. Lebererova 467, Šanov, o souhlas s prozatímním
parkováním vně areálu zámečku, a to po dobu výstavby ostatních RD v areálu. Jedná se
o parkovací místa určená pro prodejnu a její návštěvníky, která by využívali vlastníci
bytů objektu Z1 a Z2
10. Schválit Rozpočtové opatření č. 1/2022
11. Informace o úspoře emisí Obce Dyje za rok 2021 v rámci systému EKO-KOM třídění
odpadů v obci
Různé
V Dyji dne 23. června 2022
David Matoušek
starosta obce Dyje

Na elektronické a úřední desce
Vyvěšeno dne: 23.06.2022

Sejmuto dne:

