
    U S N E S E N Í   

z jednání zastupitelstva obce Dyje č. 3/2022 

 konaného ve čtvrtek dne 31.03.2022 v 17:00 hodin na Obecním úřadě v Dyji. 
 

obecdyje@volny.cz, tel. 515234410, www.obec-dyje.cz                                                       Dne 01.04.2022 

 

Usnesení číslo: 

č. 1/3/2022 – ZO schvaluje program jednání a rozšíření programu jednání o bod č. 18. 

č. 2/3/2022 – ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 3/2022 paní Bc. Pavlačkovou a paní 

Vodákovou. 

č. 3/3/2022 – ZO schvaluje Střednědobý výhled obce na rok 2023, 2024, 2025. 

č. 4/3/2022 – ZO schvaluje Rozpočet obce na rok 2022 jako schodkový, vyrovnán přebytkem hospodaření 

z minulých let, ve výši: příjmy 7 770 000 Kč, financování 2 230 000 Kč a výdaje 10 000 000 Kč. 

č. 5/3/2022 – ZO schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a KVH Dyje - Bunkr Úžlabina   

s panem ………………………., na finanční částku 10 000 Kč. 

č. 6/3/2022 – ZO schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a paní ………………………… 

na finanční částku 5 000 Kč. 

č. 7/3/2022 – ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje 

a Římskokatolickou farností Dyje ve výši 30 000 Kč na opravu kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji. 

č. 8/3/2022 – ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje 

 a spolkem TJ SOKOL Dyje, z.s ve výši 300 000 Kč na provozní činnost fotbalového klubu v roce 2022. 

č. 9/3/2022 – ZO schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi obcí Dyje a  

panem ………………………, IČ -72373784, na pronájem hospody Hostinec Na Růžku k 31.3.2022. 

č. 10/3/2022 – ZO schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor hospody Hostinec Na Růžku, Dyje č.p. 

31 uzavřenou mezi Obcí Dyje a panem …………………………., IČ 72373784 na dobu určitou, od 

1.4.2022 do 31.12.2031. 

č. 11/3/2022 – ZO schvaluje zařazení žádosti paní ……………………….., bytem Dyje ……………….., 

do Změny č. 2 ÚP Dyje. 

č. 12/3/2022 – ZO schvaluje záměr stavby rekreačního objektu na pozemcích p.č. KN 326/13, KN 327/13, 

KN 327/22 ve vlastnictví žadatelů, pro vydání stavebního povolení. 

č. 13/3/2022 – ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2022-nar., o poskytnutí individuální 

dotace na narozené dítě v obci Dyje. 
č. 14/3/2022 – ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2022-pohř., o poskytnutí individuální dotace na 

pohřeb občana v obci Dyje. 

č. 15/3/2022 – ZO schvaluje finanční dar ve výši 3 000 Kč na podporu Linky bezpečí, z.s. a pověřuje 

starostu k uzavření Darovací smlouvy. 

č. 16/3/2022 – ZO bere na vědomí vyřazení DDHM z bývalé mateřské školy z důvodu nefunkčnosti. 

č. 17/3/2022 – ZO bere na vědomí vyřazení DDHM z bývalé školní jídelny z důvodu nefunkčnosti. 

č. 18/3/2022 – ZO schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP 

Znojmo pro rok 2022. 

 

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy ZO.         

 

Svatopluk   K ú ř i l             David   M a t o u š e k 

místostarosta obce         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:     01.04.2022                             Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                                                         od 01.04.2022 do 21.04.2022 
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