
    U S N E S E N Í   

z jednání zastupitelstva obce Dyje č. 8/2022 

 konaného ve čtvrtek dne 01.09.2022 v 17:00 hodin na Obecním úřadě v Dyji. 
 

obecdyje@volny.cz, tel. 515234410, www.obec-dyje.cz                                                    Dne 02.09.2022 

 

Usnesení číslo: 

č. 1/8/2022 – ZO schvaluje program jednání, schvaluje rozšíření programu jednání o body č. 14, 

15, 16, 17, 18 a 19. 

č. 2/8/2022 – ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 8/2022 pana Kúřila, paní  

Bc. Lenku Pavlačkovou 

č. 3/8/2022 – ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2022-žák, o poskytnutí individuální 

dotace pro žáka I. třídy ZŠ 

č. 4/8/2022 – ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2022-žák, o poskytnutí individuální 

dotace pro žáka I. třídy ZŠ 

č. 5/8/2022 – ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2022-žák, o poskytnutí individuální 

dotace pro žáka I. třídy ZŠ 

č. 6/8/2022 – ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2022-nar., o poskytnutí individuální 

dotace na narozené dítě v obci Dyje 

č. 7/8/2022 – ZO schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Spolkem Asociace 

žen Dyje, zastoupenou paní …………………, na finanční částku 10.000 Kč, v rámci zajištění 

hudební produkce a organizace dyjského posvícení 

č. 8/8/2022 – ZO schvaluje opravu cesty od chaty č. ev 540 podél nového chodníku až po sjezd k 

zahrádkám (před mostem), délka cca 36 m na místní komunikaci p.č. KN 2308 k.ú.Dyje 

č. 9/8/2022 – ZO schvaluje vyřazení z evidence majetku Zastávkový přístřešek + lavička pod 

inv. číslem DHM/034 a čekárna-přístřešek inv.číslo DHM/022, z důvodu demontáže pro 

nefunkčnost 

č. 10/8/2022 – ZO schvaluje vyřazení z evidence drobného dlouhodobého majetku dle soupisu  

inv.čísel v evidenci majetku OÚ (účet 028 0010), pro jejich nefunkčnost 

č. 11/8/2022 – ZO se seznámilo s Rozpočtovým opatřením č. 2/2022 a bere na vědomí jeho 

provedení v pravomoci starosty obce dne 25.8.2022 

č. 12/8/2022 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o složení okrskové volební komise pro 

volby do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 

č. 13/8/2022 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci, kolik stálo dyjské posvícení, celkem 

32.338,- Kč 

č. 14/8/2022 – ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2022-pohř., o poskytnutí individuální 

dotace na pohřeb občana v obci Dyje 

č. 15/8/2022 – ZO schvaluje úhradu fa č. FV22308, ve výši 139.130,64 Kč s DPH firmě Urbania-

jih, s.r.o. Znojmo za dodávku a montáž zastávkového přístřešku 

č. 16/8/2022 – ZO schvaluje úhradu fa č.22100070 ve výši 68.996,- Kč s DPH firmě MABIL 

MOBIL s.r.o., Ostrava za plánovací rozhlasový systém ROZANA pro zkvalitnění rozhlasového 

informačního hlášení v obci, s možností oznámení i zpětného poslechu pro mobilní telefony a 

smlouvu o dílo na správu systému ročně 2.400,- Kč včetně DPH od 1.9.2024 

č. 17/8/2022 – ZO schvaluje Dodatek č. 15 ke Směrnici o cestovních náhradách v roce 2022, dle 

nové Vyhlášky č. 237/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za použití silničních 

motorových vozidel a stravného, s platností od 20.8.2022 

 

mailto:obecdyje@volny.cz
http://www.obec-dyje.cz/


č. 18/8/2022 – ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330067975/001-

GPM uzavřenou mezi Obcí Dyje (povinná) a EG.D, a.s. Brno (oprávněná) za účelem umístění 

kabelového vedení na stavbu „Dyje_Fachkas: NN přip. kab. smyčka“ 

č. 19/8/2022 – ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022 

 

 

 

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:     02.09.2022                      Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                                                  od 02.09.2022 do 26.09.2022 

 


