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Z Á P I S 
z 5. zasedání zastupitelstva obce Dyjice konaného dne 14.12.2016 

Místo konání : Obecní úřad Dyjice  

Začátek : 19,00 hodin 
Zasedání řídil : Mgr. Milan Opravil, starosta 

Přítomno : 7 členů zastupitelstva: Opravil Milan, Brychta Jiří, Tušer Milan,  Brtník Miloš, 

Brychta Jiří ml., Klimešová Jitka, Blecha Jaroslav  

Omluveni : 0 

Neomluveni : 0 

Zapisovatel : Kumbárová Ludmila 
Ověřovatelé zápisu : Klimešová Jitka, Tušer Milan 

 
Starosta obce pan Milan Opravil zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a hosty na jednání a konstatoval, že je 

přítomno 7 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Omluveni jsou : 0 

 

Návrh programu: 

1. Rozpočtové provizorium 

2. dotace POV – dláždění u KD 

3. lesy – mazání, probírka 

4. žádost o příspěvek  

5. registrace k DPH  

6. kulturní akce, kaplička 

7. inventarizace, inventarizační komise 

8. kontrolní a finanční výbor 

9. dohody o provedení práce 

10. různé 

11. Mikroregion – pojištění 

12. Mikroregion – členské příspěvky 

13. Mikroregion – návrh rozpočtu 

14. Odměna – ZO 

15. nabídky – vlajky 

16. odbahnění rybníka 

17. odpadové hospodářství 

18. žádost D. Dvorce – asfalt. cesta, aut. čekárna 

 

Hlasování o programu jako celku: program byl schválen pro bylo 7 zastupitelů obce. 

 

1. ZO schválilo rozpočtové provizorium platné od 1.1.2017 do schválení nového rozpočtu na rok 2017. Bude se 

hospodařit přibližně stejně jako v 1. Čtvrtletí 2016 Hlasování – 7 pro. Návrh byl schválen. 

2. Starosta informoval ZO s výsledkem prací – dláždění u KD z programu POV. V roce 2017 dojde ke změnám 

podávání žádostí do 30.6., max. výše 120 000,-- - změna metodiky. ZO informace vzalo na vědomí. 

3. Brychta Jiří informoval ZO o hospodaření v lese v roce 2016 – sázení, vyžínání, mazání a probírka, těžba – 

Vetýška, Sedláček a Brychta. Stav kůrovcové kalamity v lesích. Vazba na DPH. 

4. ZO schválilo finanční příspěvek ve výši 5 000,-- Kč DD Telč a SK Telč – příspěvek na sportovní činnost, 

Hlasování 7 pro. Návrh schválen. 

5. Starosta informoval ZO o registraci obce - plátce DPH od 1.11.2016. 

6. Brychta Jiří informoval ZO o adventním koncertu v kapličce. Rozsvícení stromku, zájezd muzikál – leden, 

bruslení. Dne 29.12.2016 – pochod Třešť – betlémy. 

ZO bylo informováno ohledně opravy v kapličce – rekonstrukce obrazů. 

7. Starosta obce jmenoval inventarizační komisi ve složení: Klimešová– předseda komise, Pavlíčková Eva, 

Kumbárová Ludmila ml., likvidační komisi – Brychtová Dana předseda, Kumbár František ml. Dále ZO 

schválilo plán inventarizace. ZO jednohlasně schválilo inventarizační plán. 

8. Kontrolní a finanční výbor přednesl zprávu o činnosti v roce 2016. 

9. ZO schválilo jednohlasně vyplatit 20 000,-- Kč v rámci dohod o provedení práce – práce pro obec.  

10. ZO bylo seznámeno: - se stavem finančních účtů obce Dyjice.  - SVAK – valná hromada, situace SVAK – 

Jihlava. – starosta informoval o situaci ohledně rekonstrukce komunikací 112/2 Telč – Nová Říše a I/23 Brno 
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– ČB. - ZO bylo seznámeno s činností SDH Dyjice – brigády pro obec, financování, inventarizace, výroční 

schůze. 

11. Mikroregion – pojištění odpovědnosti zastupitelů – první seznámení 

12. Mikroregion – zvýšení členských příspěvků z 15,-- na 20,-- Kč za osobu. 

13. Mikroregion – ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2017 

14. ZO jednohlasně schválilo zvýšení odměn za člena zastupitelstva na 300,-- Kč. 

15. Starosta přednesl nabídky firmy Linka a Alerion na vytvoření vlajky a znaku Dyjice.  Na základě diskuse byla 

vybrána firma Alerion.  

16. Dále starosta seznámil ZO s projektem odbahnění rybníka na hranici Dyjice a Zvolenovic. Blíží se dokončení 

projektu. Dále bude žádost o dotaci, následuje výběr zhotovitele. Problém ukládání vytěženého materiálu. 

17. ZO diskutovalo problematiku odpadového hospodářství. Zo pověřilo starostu zajištěním informací ohledně 

možnosti grantu na odpadové nádoby a zapojení do Odpadového hospodářství renesance Telč. 

18. ZO schválilo žádost Dolních Dvorců na vybudování části asfaltové cesty směrem k dětskému hřišti (za 

Bártovými) a vybudování autobusové čekárny. 

 

 

 

Hlasování o složení ověřovatelů: Jitka Klimešová, Tušer Milan 
Pro 7 ZO. Návrh byl přijat. 

 

 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22,00 hodin. 

 

 

Ověřovatelé zápisu :  

 

 

 

Zapsala: 

 

 

 

Starosta:         Místostarosta:  
 

 


