USNESENÍ
z jednání zastupitelstva obce Dyje č. 6/2022
konaného ve čtvrtek dne 30.06.2022 v 17:00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.
obecdyje@volny.cz, tel. 515234410, www.obec-dyje.cz

Dne 01.07.2022

Usnesení číslo:
č. 1/6/2022 – ZO schvaluje program jednání, schvaluje rozšíření programu jednání o bod č. 12, 13, 14, 15.
č. 2/6/2022 – ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 6/2022 paní Vodákovou, pana Česneka.
č. 3/6/2022 – ZO schvaluje 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.
č. 4/6/2022 – ZO schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje (dárce) a Oblastní charitou
Znojmo, Dolní Česká 1 (obdarovaný), na finanční dar ve výši 5.000 Kč.
č. 5/6/2022 – ZO schvaluje Smlouvu o dílo na stavbu Zastávkový přístřešek v Dyji uzavřenou mezi Obcí
Dyje (objednatel) a Urbania-jih, s.r.o. ……….., Znojmo (zhotovitel), cena za dílo je 139.130,70 Kč s DPH.
č. 6/6/2022 – ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2022-nar., o poskytnutí individuální dotace na
narozené dítě v obci Dyje.
č. 7/6/2022 – ZO schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování Změny č. 2 Územního plánu Dyje uzavřenou
mezi Obcí Dyje (objednatel) a Ing. arch. Josefem Kolmanem,…………….., Dobšice, cena díla 140.000 Kč.
č. 8/6/2022 – ZO souhlasí se stavebními úpravami objektů Z1, Z2, Z3 v areálu zámečku dle předložené
projektové dokumentace a v souladu dle schválené územní studie, pro půdní vestavbu ve stávajícím
zámečku, 9 bytových jednotek a jednu provozovnu (smíšené zboží).
č. 9/6/2022 – ZO schvaluje 3 parkovací místa dle PD pro prozatímní parkování vně areálu zámečku, a to
po dobu výstavby ostatních RD v areálu.
č. 10/6/2022 – ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2022.
č. 11/6/2022 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o úspoře emisí Obce Dyje za rok 2021 v
rámci systému EKO-KOM třídění odpadů v obci. Ke zlepšení životního prostřední a snížení „uhlíkové
stopy“ obec přispěla úsporou, která představuje Emise CO2 ekv. 30,209 tun, úsporou energie 812 206 MJ.
č. 12/6/2022 – ZO se seznámilo s prvotním návrhem stavebního záměru výstavby 24 RD pro obytnou
zónu Green, zatím bez připomínek.
č. 13/6/2022 – ZO schvaluje úhradu faktury č. 2203, částku 33.480,70 Kč s DPH dodavateli Stanislavu
Doležalovi, …………………….., za montáž háků a střešního okna.
č. 14/6/2022 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o souhlasu VH svazku VaK s celoročním
hospodařením za rok 2021, o schválení Závěrečného účtu Svazku DSO VaK Znojemsko za rok 2021 a to
bez výhrad a schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021.
č. 15/6/2022 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci, kolik stálo posezení s důchodci. Celkem
bylo uhrazeno 20.355,- Kč.

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy ZO.
Svatopluk K ú ř i l
místostarosta obce

Vyvěšeno:
Sňato:

01.07.2022

David M a t o u š e k
starosta obce

Vyvěšeno elektronicky
od 01.07.2022 do 21.07.2022

