OBEC DYJE
V Dyji, dne 4.11.2022

tel. 515234410, e-mail: obecdyje@volny.cz

Usnesení
z jednání Zastupitelstva obce Dyje č. 9/2022 konané dne 3. listopadu 2022
od 17.00 hod. v budově Obecního úřadu Dyje
Usnesení číslo:
č. 1/9/2022 – ZO schvaluje program jednání
č. 2/9/2022 – ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 9/2022 paní Mgr. Petru Hřebíčkovou,
pana Jana Selingera
č. 3/9/2022 – ZO schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Dyje
č. 4/9/2022 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohl tam, kde není rada obce, provádět rozpočtová
opatření a schvalovat rozpočtové úpravy v plném rozsahu během roku, aby byl zajištěn plynulý chod obce a
obecního úřadu ve volební období 2022-2026 a v mezidobí. Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce je
předloží zastupitelstvu na vědomí
č. 5/9/2022 – ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2022
č. 6/9/2022 – ZO schvaluje uzavření Smlouvy o věcném břemeni č.: ZN-014330061742/001-GPM mezi Obcí
Dyje (povinná) a EG.D, a.s. Brno (oprávněná) za účelem umístění distribuční soustavy kabelového vedení NN
pro stavbu „Dyje_Frind: NN přip. kab. svod do SS“
č. 7/9/2022 – ZO bere na vědomí žádost p. ………………… a odkazuje žadatelku obrátit se na kompetentní orgán
MěÚ Znojmo, odbor výstavby
č. 8/9/2022 – ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 8/2022-nar., o poskytnutí individuální dotace na
narozené dítě v obci Dyje, částku 5.000 Kč
č. 9/9/2022 – ZO schvaluje Smlouvu mezi Obcí Dyje a panem Ivanem Požárem, Dyje …….. za účelem
zabezpečení sjízdnosti místních komunikací v zimním období a poskytování služeb traktorem pro obec během
roku. Pohotovost na den 450,- Kč, práce s traktorem 850,- Kč za hodinu
č. 10/9/2022 – ZO schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s panem Martinem Dubou na instalaci a
demontáž vánočního osvětlení před OÚ a světelných ozdob na sloupy VO v obci, odměna ve výši 10.000 Kč
hrubého
č. 11/9/2022 – ZO schvaluje prohlídku na místě samém. ZO odkládá projednání žádosti do doby schválení
směrnice pro stanovení cen pozemků v k.ú.Dyje
č. 12/9/2022 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce Krajským
úřadem JMK, odborem kontroly ze dne 20.10.2022
č. 13/9/2022 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o úhradě faktury č. 82022 ve výši 15.120,- Kč za
hloubkové rozvolnění travnatého povrchu na fotbalovém hřišti

.............................................
Lenka Plešková
místostarostka obce
Na elektronické a úřední desce Obecního úřadu Dyje
Vyvěšeno dne: 4.11.2022
Sejmuto dne:

…………………………………………
David Matoušek
starosta obce Dyje

