
Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz             Dyje 25.9.2020 

U S N E S E N Í 
 

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve středu dne 23.9.2020 v 18:00 hodin 

na Obecním úřadě v Dyji. 

Usnesení ZO číslo: 
 

č. 1/9II/2020 -Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu 

jednání o bod č. 12 a 13. 

č. 2/9II/2020 - Usnesení z minulého zasedání ze dne 3.9.2020 bylo č. 1 – 32 bez připomínek. 

č. 3/9II/2020 - Schválilo ověřovatele zápisu: pana Duby, pana Kúřila. 

č. 4/9II/2020 - Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-

014330056716/001 uzavřenou mez Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. ………………………,  

České Budějovice 7 – jedná se o stavbu „Dyje-Jebáček: NN přip. kab. svod do SS“. 

č. 5/9II/2020 - Jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo Úprava sjezdu do Obce Dyje a oprava místní 

komunikace p.č. 102/1 k.ú.Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a COLAS CZ, a.s. Praha. 

č. 6/9II/2020 - Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č.1/2020-žák, o poskytnutí 

individuální dotace pro žáka 1. třídy ZŠ. 

č. 7/9II/2020 - Jednohlasně schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor – hospody Hostinec Na 

Růžku a pověřuje starostu Jiřího Staňka k uzavření nájemní smlouvy s panem ………….…….., 

bytem ……..……, od 1.10.2020. 

č. 8/9II/2020 - Bere na vědomí informaci ZO ohledně vykonávání alternativního trestu obecně 

prospěšných prací. 

 č. 9/9II/2020 - Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2020-nar., o poskytnutí 

individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje. 

č. 10/9II/2020 - Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č.2/2020-žák, o poskytnutí 

individuální dotace pro žáka 1. třídy ZŠ. 

č. 11/9II/2020 - Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 

KN 329/42 k.ú.Dyje, o výměře 40 m2, kultura zahrada k.ú.Dyje, z důvodu prodeje manželům 

……………….. 

č. 12/9II/2020 - Jednohlasně schválilo cenovou nabídku 43.100,- Kč s DPH za pokácení 5 ks tújí 

před hřbitovem na pozemku p.č. KN 2183 k.ú.Dyje. 

č. 13/9II/2020 - Jednohlasně schválilo proplacení částky 1.398.179,20 Kč s DPH, fa č. 

VFT22200067 firmě ECOLED veřejné osvětlení s.r.o., …………….. Praha - „Rekonstrukce 

veřejného osvětlení obce Dyje“. 

 

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.             

 

 

 

 

 

 

Ing. Valerij   K r e j č í     Jiří  S t a n ě k 

místostarosta obce starosta obce 

 
 

 

 

 

 

Vyvěšeno:            25.9.2020                Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                                                    od 25.9.2020 do 22.10.2020 

mailto:obecdyje@volny.cz

