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     OBEC DYJE  
ZASTUPITELSTVO OBCE 

 Z Á P I S 
 

z jednání Zastupitelstva obce Dyje č. 11/2022 

konaného dne 15. prosince 2022 od 17.00 hod. v budově Obecního úřadu Dyje 
 

Jednání Zastupitelstva obce Dyje bylo zahájeno v 17.00 hod. a starosta obce přivítal přítomné členy ZO, 

zapisovatelku a hosty.  
 

Technický bod 
Starosta obce konstatoval, že informace o jednání ZO č. 11/2022 byla zveřejněna na úřední desce Obecního 

úřadu v Dyji i na internetové úřední desce obce a to od 8.12.2022 do 16.12.2022. 

Dále uvedl přítomnost 7 členů ZO, omluveni:  --, a že zastupitelstvo je usnášeníschopné (presenční listina – 

viz příloha č. 1).  

Zapisovatelkou jednání byla určena paní Ivona Bětíková. 

Starosta dále konstatoval, že zápis z jednání ZO ze dne 24.11.2022 byl ověřen a proti usnesení č. 1 až 14 

nebylo vzneseno žádných písemných připomínek. Ústní připomínky rovněž nebyly na jednání ZO 

předneseny. 
 

Jednání: 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Určení ověřovatelů zápisu 

3. Schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 10/2022-nar., o poskytnutí dotace na narozené dítě v obci 

Dyje 

4. Žádost Města Znojma o projednání finančního příspěvku obce do rozpočtu města pro rok 2023 na 

spolufinancování sociálních služeb ORP Znojmo – příspěvek ve výši 30.300 Kč na sociální terénní 

služby v roce 2023 

5. Schválit v ZO úhradu faktury č. 18/2022 ve výši 60.000 Kč dodavateli Ing. arch. ……………………, 

Dobšice za vypracování Návrhu Změny č. 2 ÚP Dyje 

6. Nové projednání žádosti o finanční dotaci podané Spolkem zahrádkářů obec Dyje – za mostem, IČ 

28557854, zastoupené tajemníkem panem …………………., po předložení dokladů a sdělení bližších 

informací k čerpadlům v odběrném objektu pro odběr závlahové vody z vodního toku Dyje 

Rozšíření programu jednání o bod č.: 

7. Schválit v ZO Darovací smlouvu mezi Obcí Dyje a spolkem Matky v běhu, z.s. IČ 14031507, se sídlem 

Práče 205, zastoupenou ……………………., předsedkyní, na peněžitý dar ………………… v rámci 

charitativní akce „Tříkrálový běh pro Stelinku“ 

Různé 

JEDNÁNÍ: 

k bodu 1) 

Starosta navrhl rozšíření programu jednání o bod č. 7, který v plném znění přečetl. 

Návrh usnesení č. 1: ZO schvaluje program jednání, schvaluje rozšíření programu jednání o bod č. 7 

 

Hlasování č. 1:  pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen. 

 

k bodu 2) 

Starosta podal návrh na ověřovatele zápisu: pana Martina Dubu, paní Evu Selingerovou. 

Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 11/2022 pana Martina Dubu, paní 

Evu Selingerovou 

 

Hlasování č. 2:   pro  5 proti 0             zdržel se 2 - jmenovitě: pan Duba, paní Selingerová 

Návrh usnesení byl schválen.  
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k bodu 3) 

Schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 10/2022-nar., o poskytnutí dotace na 

narozené dítě v obci Dyje 
Žadatelka paní ……………………, bytem …………. je matkou dítě …………..……, nar. ……………. 

Doložené doklady rodný list. Kontrolní výbor souhlasí s proplacením částky 5.000,- Kč. 
Návrh usnesení č. 3:  ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 10/2022-nar., o poskytnutí dotace na 

narozené dítě v obci Dyje, částku 5.000 Kč 

 

Hlasování č. 3:  pro 7   proti 0   zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

k bodu 4) 

Žádost Města Znojma o projednání finančního příspěvku obce do rozpočtu města 

pro rok 2023 na spolufinancování sociálních služeb ORP Znojmo – příspěvek ve výši 

30.300 Kč na sociální terénní služby v roce 2023 
Starosta přečetl zastupitelům seznam poskytovatelů, kteří své služby poskytují klientům v jejich domácím 

prostředí v rámci ORP Znojmo. V roce 2023 se částka 30.300 Kč dá do rozpočtu. 

Návrh usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek obce ve výš 30.300 Kč do rozpočtu 

města Znojmo pro rok 2023 na spolufinancování sociálních služeb ORP Znojmo – 

sociální terénní služby v roce 2023 

 

Hlasování č. 4:  pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

k bodu 5) 

Schválit v ZO úhradu faktury č. 18/2022 ve výši 60.000 Kč dodavateli Ing. arch. 

…………………….., Dobšice za vypracování Návrhu Změny č. 2 ÚP Dyje 
Návrh usnesení č. 5:  ZO schvaluje úhradu faktury č. 18/2022 ve výši 60.000 Kč dodavateli Ing. arch. 

………………………, Dobšice za vypracování Návrhu Změny č. 2 ÚP Dyje 

Hlasování č. 5:   pro 7 proti 0  zdržel se 0     

Návrh usnesení byl schválen. 

 

k bodu 6) 

Nové projednání žádosti o finanční dotaci podané Spolkem zahrádkářů obec Dyje – za 

mostem, IČ 28557854, zastoupené tajemníkem panem …………………, po předložení 

dokladů a sdělení bližších informací k čerpadlům v odběrném objektu pro odběr 

závlahové vody z vodního toku Dyje 
Zastupitelé obdrželi podrobnější informace k čerpadlům s pozvánkou. Spolek zahrádkářů provedl 

rekonstrukci odběrného objekt pro odběr závlahové vody z vodního toku Dyje a předložil kolaudační souhlas 

s užíváním stavby, smlouvu o zřízení služebnosti. Návrh výše dotace 30.000 Kč, částka zatřídí do rozpočtu 

v roce 2023, návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace zajistí starosta obce. 

Návrh usnesení č. 6: ZO schvaluje finanční dotaci ve výši 30.000 Kč spolku zahrádkářů obec Dyje – za 

mostem, IČ 28557854 

 

Hlasování č. 6:        pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

k bodu 7) 

Schválit v ZO Darovací smlouvu mezi Obcí Dyje a spolkem Matky v běhu, z.s. IČ 

14031507, se sídlem Práče 205, zastoupenou …………………………, předsedkyní, na 

peněžitý dar ……………….. v rámci charitativní akce „Tříkrálový běh pro Stelinku“ 
Starosta seznámil zastupitele s návrhem Darovací smlouvy. Návrh finančního daru ve výši 10.000 Kč a 

pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy. 

Návrh usnesení č. 7:  ZO schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Dyje a spolkem Matky v běhu, z.s. IČ 

14031507, se sídlem Práče 205, zastoupenou ……………, předsedkyní, na peněžitý 
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dar ve výši 10.000 Kč …………………. v rámci charitativní akce „Tříkrálový běh 

pro Stelinku“ 

 

Hlasování č. 7:        pro 7  proti 0  zdržel se 0 

Návrh usnesení byl schválen.  

 

 

Různé:   
Starosta informoval zastupitelstvo: 

- o jmenování členů OVK na neobsazená místa ve složení: V.L., Ž.M., B.K., R.I., K.A. 

- o adventním koncertu konaném v kostele v neděli 11.12., který se vydařil a měl velký ohlas. 

- o konání Lampionového průvodu v sobotu 17.12. v kostele sv. Jana Nepomuckého. 

- o konání valné hromady DSO VaK Znojemsko, v úterý 20.12., kde bude jedním z bodů projednat kalkulaci 

cen vodného na rok 2023 ve výši 61,13 Kč/m3 a stočného 58,70 Kč/m3 bez DPH. 

Se zastupiteli celkově zhodnotil rok 2022 v obci včetně pořádaných kulturních akcí. 

Popřál všem přítomným pevné zdraví a pohodu v novém roce 2023. 

 

Příští zasedání je plánováno na čtvrtek 26. ledna 2023 v 17:00 hodin, kde zastupitelé obdrží plánovaný rozvrh 

jednání zastupitelstva na celý rok 2023. 

 

Jednání ukončeno v 17:43  hod. 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne:  19.12.2022 

 

 

Zapsala a vyhotovila:  Ivona Bětíková  ………………………….. 

 

 

Zápis ověřili:    Martin Duba  …………………………… 

  

 

 

Eva Selingerová …………………………… 

    

 

 Starosta obce:   David Matoušek …………………………… 


